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Οἱ αΙΖθα Ὀγ ἴμ6 ᾿πἰθυηθὶ Αγοηϊνθ 

Ϊη Φ0Ί10 ννϊῃ παϊης ἱΓΟΓΠῚ 

πη νθιϑιίγ οἱ Τογοηΐο 
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Σιν 

ΑἸπρὶα ΕΘ Ὑ ΤΈΛΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΓΤΙΚΟΩΝ 

ΒΙΡΛΙΑ ΟΚΤΩ." 

ΔΘ ΘΟἜΈ,.1.158 

ῬΟΙΓΙΤΙΟΟΒΌῸΜ ΤΙ͂ΒΒΙ ΟΟἸΤἸῸ. 

ΑὉὮὉ ΟΟΠΙΟΌΜ ΕἸΠΕΙ͂Ν ἘΌΙΠΙΤ' ἘΤ' ΑΡΝΟΜΑΤΙΟ- 

ΝΕ ΑΌἸΒΟΙ͂Τ' 

οὐ τ  ΘΟΕΤΊΓΙΝΟ. 
ῬΚΟΕΕΈΒΘΟΝ Ρ,. Ε΄. ΙΝ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤΑΤΕ ΠΙΤΤΕΒΑΒΌΜ ΙΕΝΈΝΘΙ. 

ΓΝ ΑΝ: 

ΣΝ ΒΥ ΒΙ ΧΟΡῸ. τῷ ΟᾺΒΟΞΕΞΞΕΒΆΒΙΑΝΟ 

ΜΌΟΘΟΘΟΧ ΧΙ. 
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38 -«οἴαετιο. 

γειας ορίηϊο εἴξ, παῖ τι84116 ἃ ϑίγα θο 15 ἀπ- 
οἴδπι ΤΕ ΠΊΡΟΥθ 8 4ππαΠ] Ρ6Υ τπᾶπ|5 ΠΌῚ ἰγδάϊά6- 
Ταπὶ δαϊΐουεβ, [ἰο ο6 αἰξεοῖα Αὐτοί ]18 [οτρία 

αἴα6 ᾿ΠΡΥ]Π115 ῬΟ]Ποα, τἰ ΓΘίΆΓΟΙΓΙ φα οδιη0- 

ὁ ἃ ΠΟΡ15, γϑιι πὶ! νεσο ΠᾺ]1Ὸ τποᾶο ροίππι. ἘΠ 

ῬΥΐηὰ5 σαϊάσθηη Απίομίπϑ5 ϑοαΐητ8, πὶ Δ α]τπηῸ 

ταρϑίατη [Ὡρουϊούαπι, 4π2ῃ ἔπη ἀατπηαπῖα [οἱ6π- 

τἴλθ Ῥο]οαθ ἃ Αὐϊοΐθ]θ ἀείουιρίαθ οοπάϊ- 
τατα5, ΘΓ τη ΟΡ Οαγάγαπὶ πϑοθίϊαυία5 ᾿πτ6 Πρ 6 η- 

1185 δππα δα ΠὈϊ νι ἀθρθαΐαγ, ἢ ογάϊποια ΠΡ το- 

τα]. 410 σα]ρὸ Ἰαρουθηίαυ, ΤΠ ΔΡΠῸ ΟΡΘΓΘ Ῥ6Γ- 

ταγραΐαπ) δἴᾳια οοτηπηαίαίαια εἰ ἀειποηῖκχα- 

ψΠ8ι. [15 Ἰοίταν ἸΙΌταπι Γδριϊπηιιπὶ οὐπὶ οοἴανο 
απΐθ απαγίαπη ΟΟ]]ΟΟαΥ ἱπ|π|,| 8510 ρῖαπα ἢ6- 

Υἱ ΟἸπηΐα, ἴ αἴ50611}1 οα]ρΠ 6 πὶ [ΕΠ ΕΌΓΑΒαΙΘ 

ΟΠΊΠ65 αἰ Γουτὶ οχὶ Πιππαραῖ, Οπεπὶ 481 Γβοὰίαϑ 

εἰ Οομγπρῖαβ, πο] οοΥ σγϑοάγαμι ᾿ς γασ απ 

ἃ 



νι 

[οἰθπίϊα ᾿πῆγποῖαβ, δα υἱὰ [ΡΠ ΘΥΘ το]ϊρίο- 
π6πὶ 66 ΠΡῸῚ ρου πᾶΠι: ἱπητη γα Ὁ 1165. ἸσίταΣ 

Ἰδοῦηδ5 οἀογαία5 δίξθυ[ο]5 [15 ᾿πτθυρο Π ἰβ πο- 
οἴθιῃ υιοῖθ] πὶ 44{] [16}115 1] πῆγατθ [αἱεσιξ, 
Α φυϊρὰβ8. [{6}1π115. ἤΘ4π6 ϑαϊτοσαπι ΠΟΥ ΠΠη], 

ΒΟ ΠΘΙογὰ8 οἱ Οογαῦβ, Πα ηη απ, ἢὶ 4] 61 

Ῥᾶγοῖαβ αΠ. ῬΥΟΓ[ΓῚ5. ΡΠ ΠΘγΘ, παῤ πο τππ]- 

τὰπι ΔΌΠΙ., 4πὶπ δχοπίαιοημθ ΟΡαΒ ἢ οἱ, 461 

1Π46 ΟΟΠΥΙΠΡΊΔΠΔΥΠῚ ΘΟ Π ΘΙ ἀΘΥΙ ΠΑ ΥΉ688 [{6]- 

Ἰαγα ἰγαι οί ηΠ68 14 Ρ͵Ϊᾶη6 ΠΟ Γαδυηΐ, 

αὶ Π6 ΠΠΔΠ0Ὶ Πα] 6 πη ΤηϊοαΥ6 Ρᾶ πε, [εὰ 

ΟἸΠ65 ἔπηάτιι5. [αΠ.] ουῖ. Εδιη δαΐθιη οχοα- 
[αἰϊοηθι, ἢ 4πᾶ Ορτι5 οἵδ, [δ ο 15 116 ᾿ππροϑίγα- 

ταγαχῃ 66 Ι͂Ρθτο, 4ὰππ 46 ἀοοίγιηδ ΑΥἸΠοῖθ 5 
ῬΟΙΙΙοα ὈγΘν ΤΟΥ οχροίποσο, [Ιὰ δπΐοπι ῥτὶα8- 

΄Πθᾶπη ΔΡΡΥΘΟΪΟΥ, ΠΟΟ 11Π1 ογϑᾶο εἴ6 ἔδοϊθη- 

ἄμὰπὶ τα 46 115 Οταθοῖδθ ῥ ΒΟ ίΟρ 5. Ὀγαν του 

αἀἴοδπι 48| αηΐθ ΑὐἸΠοΐθ] ει 1π δοάθιῃ Ἰοοο 6]8- 

΄ Ῥογανεύμηῖ. ΝΑΠι 12}}1 41Π}Ὶ τηπΐὰ Θχὶ πα 

Ῥδρϑυῖα σγαθοούαπι ΡΒ] οΙορΪα νἹάδεασ αἰηὰ6 

αἰτα {6 ἴῃ ν πὶ ΠΟΠΊ ΠῚ. ὑὰπὶ Π1Π1] πιθ] 15 

δἴμῖοα δὲ Ῥο οα ἀοοίγηα, 48π| ἤο 11}1 Θχοο- 

Ἰπογαπΐῖ, πὶ ρᾶποα ταπίπμ τοί 6. νἹἀθδίωσ 
Ῥοίζουαβ, 4π46 δ ]αΐοτα 114 δαΐ δοααϊραγθηξ 

αΐ Γαρϑύθηῖ [ΡΕΠ|αῖΘ. ϑαπὲ δαΐειη θα, 4π88 

ΟΥδθοὶ ἀθ [18 γϑθι5 [οὐ ρί θυ αηΐ, ἀπ γα 01} 48- 

πὶ [δγ16 δὲ οοπιεϊπαδίίομθ οοηπθχα, αἱ δρι- 
ἤπη6 ᾿ἱπίθυ [ε οο]]Π[ρσαῖα ν᾿ ἀθαῃΐαγσ, ΟἸπη15 ΘΗΪπὶ 

ῬΒΙΟΙΌΡμΙα Οτδθοοταπι ἃ ῬΥΪΠῚ5. θιπρΟΥθ 5 

5416 δὰ ρμεχϊρδϊθιϊοοβ {γ}{υϊᾶπὶ 'ἴπ ἤὰποὸ ἢ- 
Π6ΠῚ ΓΟΙΠΙΠΟἄθ αἰγὶ πη πα ο6 νἀείαγ, ϑαηΐ 



ΥΙΙ 

δαΐομι [86 ἴγε8 ρᾶτίαβ ρῃΠοίορηία ἰοηΐοα, 
ἀοτίοα δὲ αἰἴϊίοα, Πααγαπι ἰάπιθη 4 πᾶ 646 οοΠ- 

ἀασίοπαϑ [πᾶ5 ᾿πα δὲ 4φα]θιι58 οδίθυαβ δἰ πσὶξ οο- 
βπδίίοηθ. [ἃ οατ ΑΠαΧΑΡΟΥΑ 40 ἸΟῃϊοᾶ, οὑπὶ 

ἘΠΕ6αι5. ἃ ἀογίοα δὰ αδἰϊίΐοαμιη ἀεῆθοιε ρῃ1- 

Ἰοίοριϊαά. Αἰψὰθ :οπἱοὶ παϊάθπη ΡΒΠΟΙΟΡΗΙ, 

αποταιη ἰδιμη]!αιη ΤΊ8165 ἀποὶῖ, τηθαϊοούδιῃ 

ταπῖϊαπη η6 ἀϊοαπα ΠᾺ]]8 πῃ ΟΡΟΥ4Ππὶ ροία1{6 νἱ- 
ἀεηίαν 1π 115 ῬἢΠΠΟΙΟΡ 886 ῥγδθοθμί8 4886 

«ἃ ἢ ἀπανμα Γαίου πίασ εἴ 4186 ἃ πο- 

ἤεῖθ. ΒΟΥ ΠῚ 15 Ῥυδοίοα ΡΠ] ΟΡ Ϊα ΚΟ Π 1Π- 

ερίβ ἀἴοὶ ἴο] ει. [ΠῚ ρου Πππηὰπὶ 46 ρῃΥ Πο]ορίᾷ, 
408π| ἀϊοπμηΐ Οταθοὶ, σαδείιν ογαῃΐ [ει 6 1η1- 

1115 τόσα. ΝΘΩὰΘ 15. 481 ἃ0Ρ Απαχθηα 41- 

[οἰρ!παπι δοοθρὶῖ, Απδχαροταβ 468 ΡΟ] οᾶ οοπ- 

Γοτὶρ 6. εἰ ἀοοαμ 6 νἱάθίαγ, ἢ δἰὰ5. ἀἸοἱῖ τπ6- 

τ πηπ5. 4ποα οἷς ἀρὰ Π)Ίιοσθη θη, 18 6Π1ΠῈ 

4πππὶ αιϊἄδλιη οχ 60 απδοίνηδϑε ραῖγο8. ἄστῸ8 

δ ραϊγπποηΐα [1 ἀξ η]πθπίθ, Φα 1 4Π1 ρΡαΐγῖαθ 

νἰγο5 ἴπᾶ8 νονεογοῖ νε] δὰ σϑπιραθ οδτ 8οο6- 

ἄεδγοῖ; Οἶδα, ᾿πΠ41ϊΦ ΔΡΏΠΙΟΙΙ8 80 ΤΠΔΙΟΥῚ5 Ρᾶ- 

γα ΔΠΊΟΥΘ ἴθπθοῦ; Πηγαϊηαα αἀϊριτα πη ΘΔ 6] 1 

νευία5 ᾿ἱπίθπ αι Πε ἀϊοϊαγ. ϑοι]]οοὶ 1116 νοα 

τη ἀδητ|85 ῬΥΆΘ ΟΔ6]1 ΔΠΠΟΥΘ δάθο [ϑυγθγατ 

ΤΘΥΓΏΠ) ἹΠΙΠΙΘΠΟΥ ἰαοίι8 εἴ, τὶ π6 χαρὰ} }- 

οἂ ααϊάεδιη ἀεἰοοίαγαίασ, 48 ἰοοϊοίαίθ πα}}8 

εἰϊ σαγιοῦ, πὰ}}ὰ ΘΊΆΨΙΟΥ. Ταπιδη 401 Απᾶ- 

ΧΑΡΌΓΔΤ Δαν Αγ 6]ατι5. 46 γθρα]1οα 4π86- 

᾿ἄατη [οΥἸρΡἢΠΠ 6 ἀϊοϊταγ. 864 4.4115 εἰὰ8 ἔμπθ- 

Υἱὲ ἀοοίγπα πο [αἰὶ56 οομίϊαϊ; Π1Π1] ΦῊ1}} 

αἀάϊταπι ἃ Π)ιοσεπα εἴ. Ιτεπὶ Παϊαεπάσπι ἀς 

ππ  Ο 



ἍΨΙ11 

ἘΠΟΥΔΟΙ Ἰργο φροϊἶοο, 46 4πὸ πἰμ}} δα πΟΒ 

ῬΥΔΘΙΕΥ {{π] ΠΏ. ΡΥ παν, ΤΆΠη6Π ΘρΥΘ- 

σῖθ τξ οαμηϊᾶ ἤο δἰϊατη ΡΟ] 106 απ ἀοοα ἜΘ 
ῬΓΟΡΆΡ116 οἷ, Νὴ ἘρΠ6ΠΙῚ ααῦχτῃ 1π|6 Π 1Π15 
ἄϊα ἸΔΡογδδηΐ τη4]}15 40 Ηθγυδο!ῖο Ῥε 86 ἃ]-» 
οὐπίαγ, αὐ Ἰθραβ ΠΡῚ ἔδγγθί. Ῥιθηαΐ ΙΓ ῬΓα6- 
Πα Ππηὰ5. πὶ 41 [1186 οοσποίει ΕΡΠΘΠοσαπι 
εν ἱπρθηΐσιη. Μίάαϊοτα ἴῃ ἰᾶο γ6 Ῥυδϑίις 

Τ)͵οΥιθηἤππ ῬΗΙΠΟΙΟΡΠΙα, οὐπ85 Διοῖου ἃ ὈΥ1Π- 
605 Ῥυιπαρογαβ μὰ. Οἷἱ 4α.Π {11 Τ6- 

Πα οὶ ααοά α Ῥοϊγογταίβ ἰγγαμπδ'᾽ ῬΑίΓΙ Δ 

[πᾶπ| ΧΕΡῚ Δθαπὸ 8Π1ΠΠ|0 νυ] θα παπᾶ ροϊοσδῖ, 

Οτοϊομπομι [6 οοπία! τ, ὍὌΡΙ φαστη [αΐϊη ορἕϊσ 
τηδῖθα5 [6 δαϊπηχηοι, [ἀριθμῖα [ὰᾶ, ΟΥᾶσ 

Ἰ10115 [παν!ταϊθ δὲ Γουπιαθ Πσαγαθαιθ ἀἸϊρσηϊαῖθ 
ΟἸΠ65 δα [6 Ῥ6] ]1οἾ 6 η8, [οοϊθίδίθηι 4681 1Π“ς 

Γαῖα, 486 Ῥτοὸ [δ παγῖο οἰϊεὶ ἤονδθ ταῖριις 

Ῥ]1οὰ6. Τρίθ δῃϊπὶ, ἡπᾶ αγαὶ ἱπσθη δοῖθ δ 

Ῥου[ριοδοίίαϊθ, πο ΡΟ τορὶ ποιπίηππι οοη[ο- 

ΟἸδιΙΟ 6 ΠῚ Ὠ1Π1] Ταϊϊοηθ ἴδοι ]θ νϊάογαῖ; οἰποίθης 

ἀππὶ Ἰριταγ 1ᾳ οἴ6, τὶ σδιϊο 1π ΤΘΡΌ]Ϊοα Ῥγᾶ6- 

ῬΟΙογθῖ. Αἱ νϑῦο 4πππῃ [πηππηᾶ γαϊϊο 1η ΡἢΪ“- 

Ἰοίορ 5. εἴθε, Ὁ 1118 τερθηᾷαβ δε οἰνιταΐθϑ 

ΔΥΡΙγαῖ8, ν Ὁ 81) δυϊΠποογαίίατηῃ τὰ 1 ΠΙςαΙ, πὲ 

6Χχ οοῃίοοϊα!!οη8. ῬΠΠ]ΟΙΟΡΗΐοα ἔδοιο οχηογθε 

ῬΟΪΠΙοα, απᾶ6 ΠΟΡΙΠΙοτα [4] 186 ΟΡΡΙᾶα νὶ δ 

Ῥοϊδίαϊθ [πὰ ἰθπουοῖ, Εἰ νοῦ παπὰ ἱπάϊσῃϊ 
ΠῚ ῬυιΠάροΟΥΘὶ {α1ΠΠὸ' ν ἀθηΐαῦ ἃ ἰηἰο, 48] 

ΤΘΌ ΠΡΌ ]1ΟΙ5 Ῥγαθ 6 ῖ; πᾶῖπ πὶ να [ἀπο ν 

Ππιθ ΟΠ Θ ἘΠ Θὰ 6 ἃ 115 ρεγασθραίαγ, ΠῚ 

1} 118 }γ15 ν]γ 5. ΓΠ] ΠΊῸ ΟΡΘΕΥΘ Θχοο]θθαίασ, 1)6 



4 " 

ΨΙΠΙ 

Μηομθ Ῥυεπμαροῦεο, δργοσῖίο δἰ ϊθία αἴθ ος- 

Ῥέμπο ἱπηρθγαίογα, διοίαπι οἱξ [Αἰ15 40 4115. 

Νϑαμθ 4046 46 ἰρίο Ῥνιπαρουα ΠΑΥΥΔΙΠΙΥ ΟΟΠ}- 

τπϑηΐ1ὰ τ8 εἶδ, τϑρουίαθ δα Ὑ]ἹΟΓΟΥΔ 

οἸγιηρίοδιη. Ῥυίμασογαβ Ἰσιίαγ [οοἰθίαϊθ ἴμα 

ῬΕΙΠοίορμΙοα ὀρ ϊπηαῖεβ αὐ 1 1} {4118 6 ἘΠΕΘΥΙΟΥῚΒ 

1ϊα 4πᾶῇ δἀϊιοαγα νοΐϊθθαΐ δὲ ᾿ππουθ 4101Ρ}}- 

πᾶ, αὖ ῬΓῸ ΟἸΙ σάτα, 4 πάγῃ ἀπίθα ἔθοϊαιὶ δεαῃξ, 

αὐἸΠοογαίίατη ργοραραγθηΐῖ, {πᾶ 111] νἹ ἀθθδῖα 

Ῥγδο δ μπ εἴθ, 101} ορία ἢ Ἶπ5. Μ]οτίαο νετὸ 

Ῥγιπδασογα τη8 515 τπασΊβα 6, πὶ ΠΟΙ [ΟἹ] εἴ, ν γ[85 

ΟἸΡ το μδπ ἱοοΙοΐαϑ τὰ νεγρσεραΐ, πὶ οἀϊαπι Ρο- 

ῬῸΪ. Δοαυ ΓΠπαπιπὰ ἴῃ [6 δχοιανθίῖ, 100 151{Ἐ0 

ΣΙ. ΝΙπο οἱ ΟΥ̓́Θ, 6χ ρίερθ δ}617, δ]6 Γ΄ 6 Χ 

ΟΡεἰτηδίιΡθ 8, ΡΟΡΆΪατ 1π ἴοτιιπι δἀνοοαπῖ. Τὶ 

Ογῖο ἀθ [Ὡρουρῖα Ῥυιπαρουθούαιη Ῥγδοΐαϊαϑ 

Ἰπα]ση απ εἴ6 αἰχὶξ πη ρουϊο ἰγθοθπίοσ πη Ρᾶ- 

ὙΕΥΘ αἴσῃ 118 1᾿ποθηΐατη ῬΕΥΡΟΪ τηπ]εἰπα]- 

Π6ΠῚ τιὸ ΠΘηλΪΠ6η)͵ ΡυΠαρουθα ΤΟΘΏΔΥΘ [8 

Ῥδίαγαμη τπιταγοῖ; ΠΘῸ ῬυΪὰ8 ΠΟχα ΔΠΙΠΠΟΥΠ 

οοποϊζαϊιο εἰϊ. απ ΟἸΠ65 Ῥυ ΠαρΟΥΘΟ8. τιηᾶ 

οαπὶ Δϑαϊριιθ 4πὸ σομΓα]α πΐε8. οοπνθηθγδΐ 

ἔευγο δὲ ἰσῃὶ ἔαπαϊία5 [ΠᾺΠ Ποῖ, 810. δ δ 

ῬΕΙ͂ ΟΠ θη [{Ὰ]18Ππ| ν ϑίθυ πη [ἰπηπι}ταϊτπι 185 

ΠΡῚ οοποϊνεύαηῖ ῬυΓΠασΟΥΘΙ τπἰΐοῦ [ἀγγοχὶῖ θοὸς 

ΟΡαΪα5 οἱ οἱἹσαγο απ) ΠΟΙ ΟΡ] σα ἘΡΙ4π6 

νογί, Νεο ἰαῖπεπ [ἶπ6 Ποπούα δὸ ἄϊρηὶ- 

ἰαΐθ 1Π1 Ῥυίπασοτοὶ οοοιθπογθ, 14 4πὶ Τὴπ- 

7115 ΘΙΘΟΙ Θγαπΐ ῬΠ]ΟΙ ΟΡ, δυηαὶ! δὰ ρπρ- 

Πα] ῬΙορτΘ ἔοτγεἢτὴ6 απ) αἰτηϊοα πε 

απ 6 ΠῚ} ΠΟΙ {ΠπΠ86 [ἀπ] π|ὰ ν τ {18 Ια 46. ΟΠ] 68 



Χ 
΄ 

οοοἰϊάογαπῦ: τπα]ῖο 1ΠῚ ἀϊρσπίογεβ οἱογία απδ1ῃ 
4111 ῬΟΡΌΪ, 41 Ργοὸ 1πϑ]ίοσθ οαπίαᾳ τποῦὶ παπά 

ἀΙἀΙοογαηῖ, ῬΟΙΠοα [οτρία ποθὴ νιάρθηίαγ δαϊ- 

ἀιΠὸ Ῥυιμασουθι; Ππᾶπ| 486 86 πα δίοθαθαμῃ 1Π- 
γΘΩΪ ΠΩΣ ἔγαρτηθηΐα, πὶ Αὐομγίαθ Ηἰρροδα- 

τὶ ΠΙοίορσ θη 8 ΔΙ]ΟΥα τη, δα Οπληΐα ἀἰα ρΡοΙ Β]Δ- 

1οηῖ5 δὲ Αὐποιε! δ ἰθιηροῖα τπᾶπᾶαῖα ΠΠ ΘΓῚ5 

[Ὧπ|. Ιῃ οπηπΐθ 5 6 ηπὶ 1{{18 γα στη θη 15 ΡΥ τ Πᾶ- 

ΘΟΥΘΙ5. ΠΊΘΠΠΠῸΟ ΓΘΡῺΪ 1ΠΠΟΙΤαΣ πὶ ΟΡ ηΔ8 τοῖ- 

ῬΆΒΙ]ΙοαΘ. ἔογπιδθ, 4ποά ἰδηΐαμη ὅβθῇ αὶ 6χ 

Ῥυιμαρογαθ ΑἸ Γοἰρ πα Ῥγοάϊθεὶς αὶ Ὦ181] τηδρ 8 

ΑΌΠοΟΥγΘγΘ Ὁ οἰμ8 ἀορίγιηδ νἱἀθαίασ. οί Ργ- 

1πασογδη ΠΘΏη0 ἔδο1}6 ΘΧΈΤ ῬΗΠ]ΟΙΌΡΙ 8, 4αϊπ 

Ὧδθ ροϊιοα ἀοοιτηα “πα εἄδη Θχροπογαῖ, 810, 

αἰ ἄς οἰ ϑαϊῖίραθ ΡΠ] ΟΡ Ϊα 6 [6.15 Ἰο ΠΠΓ, 

405 δᾷ αἰίοδμν ῬὨ]] ΟΡ Πἴατη ἃ ἀοτίοα δοάθηι 

τηοάο δὲ ἰγαημῇτα5, αὐ ΑΠαχασοῦαθ ἀϊοίδιϊβ Ὁ 1ο- 

θα Ὁ αἰ[οαπ {γαηζπῦ. ΡΑΥΠΊΘΏ1665 οἱ Ζεῃο 

Ἐ]δαϊασαιη. Ἰθρυπ]αΐογθθ ἔα! 6 ρου θθπίατ. 
Ἐτίαπη 46 [οΡ}}1Π1Π18 οομται ἀο οι [6 δο5 Ρο θαι 
Οὐ δἰ ἶοα, Ῥγοίασογαβ ΤΠ Ὑ115 εσ 65 [οὐρῇ {8 

ἀΙΟΙαΥ,, 1) ̓ ασογα8 ΝΜΙΔη μη Ρ5. ϑεα πὰ} 5 

δούαμη ΟΡ Ϊπηα 86. ΤΘΙΡα]Ιοα 6. ΘΧΘΠΊρΡΙαΥ [ΟΥΙΡ 15 

[15 Ῥτοροία! οἰνιθ8; ἰΙοοθ5. 1Πὶ ον ται 5 

Γορί ἐσαηῖ, 6. ορίϊπηο Χορ] 1οα6 Πα ΘΟ ; 

14 ΟΠ ΠῚ ῬΥΪΠΟΘΡ5. ἴδοις Ρ]αιο νὴγ [ἀπ] 188 
4ῸΪ αἰἰϊοαθ ΡΠ] ΟΡ 6 οἷ ρᾶγθπβ. Αο ἐτγία 

ααϊάοπι οχ ΡῬυιπαρογαθ ῥ᾽ δοὶτ15. 1 [058 σοηψ οΥ- 

1ΠῸ απι8 νἱάθιαγ: ἃ ΡΠΠ]ΟΙΟρἶβ τοροηᾶαβ οἵα 
οἰνιαῖθϑ, ΟἸνΙΠ ΟἸηϊα Εἰ σοπηπη πα ηἷὰ (τὰ 

τῶν Φίλων κοινὰ καὶ Θιλίαν ἰσότητα οἵ, Οἷο. 46 Ἰερᾷ. 
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1. 10.) δὲ [δπιϊπαγαι ὙΙΓΟΓΆΠΊ4Π16 δθη8δ- 

θη αΐεια. Νοίαπι δἰἙ θηϊηι δχ ΤΠ θ]1οο ῬΥ- 

1παρσογᾶπὶ αἰ νίγοβ [ἰο δἰϊὰπ| ἔθμιπαβ [Θρᾶγαὰ- 
ἀπ 11 ῬΠΠ]ΠοΙορἶα τη ΠΠ 6 Ογοΐομπθ 1π ἰεπ- 

Ῥίο Τπὰποηῖ5 1Δαπ6 οἱ 6χ ἰθριθα5 [Οοἰοίδι15 οο- 

ραΙαχη ογαὶ ἃ Οτοϊομῖαι 8, δὶο [φοίτα 6 πὲ εχ 

Ῥγιίπάρουδα αἰ [οἱρ]]ηα. ῬΙαγ 68. ΠΠΠΠΘΓΟ 418Π| ἐγ]- 

σιηΐα ΤΠ ]16 68 ΡΠ] ΟΙ ΟΡ 49 ργοάίγοπε, {φππὰπὲ [6- 

Ῥίδιῃ ταπΐππη Ρ]α ΟΠ] οα58, [6 χ ΕρΙοατθαβ, διοϊοατα 

γεΙῸ πα] Άπι|, ππΠ1ὰπὶ Ονπίοαπι, Ρεχιρδιθιϊοατῃ 

ΠΌ]]ΔΙη ΠΟΥ ηΠ5. ϑεὰ ππᾶπὶ ἀδρίηχιῖ γτοὶ- 

ῬαΒ]οαΘ ἰρεοίεπι, δαπὶ πο ῬυΓΠΆσοταθ Π6Ὸ 

. ϑΟΟΙΔΙΙ ΠΘα].6 41} οαϊηιιαπὶ Ογαθοοσαιμ ΠῚ 

ἀρίια5 ἀϊνιη] ῬΙαίοη δ ἰπσθηΐϊο ἀερεπια8. 806- 
οἰθιπ ΟἾΧΙῚ οομία!ο; πᾶπὶ ἰρίθ 11 [δπιθραῖ 

ΡῬΙαίο,. δαπ| ΓΟΠΙΡΕ]Π ΟΠ ροίϊα8. 6861} εἴα 

4ᾳὰ8π| ἰεστεῆγιατη ᾿ΠοΠ πη). Ἠ]Ο δαΐθη 468 

ΥὙΘΡΆΘΠοα Ἰοοο ποη [αἰιβ θυ γϑοῖθ οθη[αἱξ Ρ]8- 

ἴο, ΠΙΠΠ απίθα Γδραγαϊι ἀ46 ᾿πΠ Ια Δ ραιαν- 

ει, δαααθ ἱπ ΠῚ Πὰ πο χοιπραθ] πὶ [ἀτπ ἔμπι- 

αν τ Αὐηοίθ! 5. ΡΟ] 8 ΠῚ [ἀατὰ ἀπ δι ϊ- 
065 πησαιπηθπία ᾿πηροία!Ἁ, ΤῈ 4π|ὰ ΤΘρΡαθ] θα 

41 ΠΡΥ1Π18 46 1{{1Π{|| ἀσοθγα ψο [6 Ρ]αΐο- 

ἼΘΙ. δίαιι6 68 ΠῚ 4) ΟΠ [ὯΠ| ΠῸΠ περὶ πολιτείας 

[εα περὶ δικαιοσύνης [ΠΥ πὶ [ἀππὶ 1 ΠΟΥ] ΡΠ το 

ΒΙ ΓΑΙ [ἀπ|, 11 δοά δι 1πτ86 ΑὐἹΠοίΐο]θιι, σα πη 

46. ῬοΠΙ 1015 Του θογαῖ, πο ΡΟ] οαπὶ [δα δι ἢ1- 

στη ἀοοοθγθ νο] 1 ἀϊοθγθηῖ. Οποάᾶ νοῖὸ αἴ 

ογθάδμι ἰαηΐαπη ὩΡΕΠ, τιΊὸὸ ΠΟ ἴα πὶ περὶ πολι- 

τείας Ῥ] ἴοι θαι ΠΡ γα πὰ [ἀπππὶ 1 Γοὐ] ΡΠ Π 6. ππᾶμη 

ΤΠ ΓΟΥἸΡΊ ΟΠ ΡΟ 5 ἃ ΠΟΙΏΪΠ6 οἰ ν αι 15, 4 αάτη 
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οοπᾶἑ 1, ἐπ ἀ  ἀ{Π{Ὸ|ὶ᾽ ραΐοπι. ΠΙπά αὐπΐϑηι ΠΟΠΊΘΙα 
αρπα ἰρίππι Ρ]αΐοποιη εἴ Ῥιθρ. 11, 9. ὡς οἷόν 

τ᾿ ἄρα ἦν δ᾽ ἐγώ, οἱ ἐν τῇ Καλλιπόλει σοῦ μηδενὶ τρόπῳ 

ἡεωμετρίας ἀφέξονται. Ολ]]ρο 115 ἸσΊταΥ ΔὮ 1ρίο 

ῬΙαίομθ δὰ αἀϊοϊζυ οἰνῖα5 Πα τη ῬΙῸ ΘΧΘΙΠΡΙΔΥΣ 

ΤΟΥ ΡΠ] οαΥ απ ΟΠΙΠΙπτη οἰν!θτι5 Ῥσοροίαϊξ. 
0] 6ὲ Θηΐπ ΨἹΓ Θρτοσῖ5 ῬΟθίδυ μη ΘΧΘΙΠΊΡΙ ΠῚ 
ταοίθ [βδουῖα8 π0] Ὁ 1ρ[Ὸ δυραπιθηῖο {{πα] πῃ 

Ῥείετθ δἄϊθοία περί Ῥυδθροῇηομηθ γ6] δἰ αϑπιοαξ 

ππη ται οογαπι Ποιηΐπαπι Δ αἰταιπθηΐο, [θα ἀπε 

ἃ ΠΟΠΉ1Π6 6115 ΨΙΤΙ, 41 ῬΥῚΠΠ845 1Π ΦΙα]ΟΡῸ Ραγῖθϑ 

ασὶῖ, δαὶ 0 ᾿ρία τε. 486 [οσθ 6 ηα1 αἀἸα]οσὶ οὁΡ“- 

Ῥογιπηϊταΐοτη ἔδοιτ, 810 Ῥπαθάγαιμη, Τυῆη, ϑυτη- 

Ῥοίπι), πο π 46 ΡΆΪοτΟ, ΠΟ 46 δτητοί εἴα, (6 ἅπιο- 

Τ6 [οὐἱρῆιὶ Ρ]αῖο. 01 Ἰστίαν Οδιηραπ6}14 ΠΡταῖα 

δ ορίϊπηο ταὶραθ]]οα6. σοποσα οἰνιαΐοπι 8018 

ἀπη|οὐἹρῇς οἱ Ηδυγιίι5 Οσθαπαηι, Ποὺ Ρ]αῖο Καλλί- 

πολιν ἢ πολιτείαν ὭΟΠ περὶ πολιτείας ἢ) περὶ δικαιοσύ: 

νης. ϑρά α]ϊπ6 οἰϊαπ ἀγρυπποηΐϊαπι οἱξ, 400 

τΤΘοῖΘ αἰθηΥ ΟΟμΐγα 605 4π| 46 10{{π|4 ΟΠ ηΪ- 

ΠΟ ΠΟΙ 468 οἰντίζαϊθ 1 6ὸ το Θχροί αἰ Ῥ]α- 

ἰοπθη ἀἰϊχουιιπῖ. ΝΙμλσΠ [πτητηὰ 6 1η Ρ0]8- 

1Ο1015 “ἀἸαἸοσῚβ ἰοοὶ ρΡοϊίείϊαθ. οαΠὶ ΔΥσαμηθηΐο 

αἸδ]οοὶ οχὶπηθ σοΠρ θη 18, ΠΟ Δαϊθοιὶ Γογεαϊ- 

ἴο (δε σοπία]ο εἰθοῖ!.. ὅῖ. 1η Ῥηδθάγο, 480- 

Πα πὶ Ππἰτι5. αἸα]οσῚ [616] 1πϊθοία τπϑπίϊο οἱ, 

ἴῃ ῬΠαθάγο ᾿πητιᾶπ, ΟἸ]Π185. ΡΔΥΓ5 αἰΐογα 46 Δπ|0- 

γ6 δοὶὲ δὲ 4θ ρᾷΐογο, ρεγίομδθ ἱπίον [6 οοῃΐα- 

Ὀυ!αηΐαν [0 ΡῬγοοογα μ]αίαπο το ἄθηΐθβ, 1Π 

ὙΠΑῚ οἱ ἀπιοθηϊΠτ|ηὰ οοἰΐθ. ἀπτὰ ἸΘΙ{Ππ|ᾶ 

αἰριγαηΐθ; 1 Τυπᾶθ, ἀπὸ (Ἂ(8 δπιοιῖα 415- 



ΟΠ ραΐαίαν ἴῃ ΘὙΠΙΠΩΠΟ ἀμηρη]αηΐο ἴπ᾿ ΡΠ]οδΥ- 

τίπποττιτη δἀο] δἰ οθηϊατη οοηροοῖι. Γ)6 1 οσῖθι5 

δραὰ Ῥ]αΐοηθπι Ογἴθίαθ αἰ ραϊαῖαγ, 4π46 ᾿πίμα]α 

εἱξ ραγϑθηβ Ἰθρατμῃ σγαθοάσθση. ὅ810 δἰΐδτῃ ἴῃ 1» 

Τάθ60 ποῖ ᾿ποοη[α]ΐο ογαίΐϊο ΠαΡρείαν ἀρπᾶ Ρ]α- 

ΟΠ ἴοπεπι 1π χΟΡΆΡ]Ϊοα. Νά τπ]1Ὸ ΡΟΡὨΪαγΙο- 

Π ΥῸ5 ο͵αμΐ ΡΙγΆΘΟὶ 1Π0ΟΪ86 41π|ᾶΠ} Ρ[ΠΠ18 τΓ5- 

15 Αἰπδηαγιη) οἶνεβ. πὶ Ατιποίοϊοβ. ἐοδέαγ, 

ΟΠ ΘῚΟ Ἰριῖαν [}αἰ1πΔ [ἃ 1Π1{10Ὸ ἀἸαϊοσῚ οχ Ἰοοὶ 

ΟΡΡοχίπηϊίαίθ αἰνίπαυι ροίϊεξ ὧἀθ απὸ δγρὶ- 

τησπῖο αἰ ριΐαγα ἴθ δα πτηππιὶ πῃ χοεῖ ΡΒ] αἴο. 

ὐαίΐμποῦ απιΐοπι πὴΐ ῬοΟςΠτηπτη., δα 4π86 δ:- 

τοπἀθηάιτη εἰς εἰ, 4πὶ ραϊοηϊοαθ γοΙΡΉΡΙ]1οὴ6 

ἀδἰουιρ!οποα. οαπὶ Ατγηΐοίε] 5. ῬΟΙἶα οοταρᾶ- 

ΥΆΥΘ Ὑ6]1: οἰνιίδι]5 ΟΥὐἹρο, ἔογππα ΥΘΙΡΈ]1Ο26, 

Σϑυ ΠΑ ΤΊΙΤ ΟΥπ 1715 ΔΘ α Δ} 1}185 δἵ ΡΠ ΘΓΟΥΙ 

τηιταῖο. Ας 46 οἰνίξαι5 οὐσία πο Ρ]αῖο ἀ15- 

Ῥαϊανιξ, τι ΘΠ ῬΙῸ ἰΠοϊηΐηπ1 ἱπν ϑηΐο Ρ}110- 

(οραπι Πα 1Π{6 [4 6116 1 Ὲ6]Π10 5, Τα Πα νοσο, 

4πάτη ἔπη ἀαπηεπέπη Ε[{Ὸ αἰ χΊ Π)Ὲ15 Ρ]ατοπῖσδδ οἷ- 

νΙ4 118. αππατη 1 60 ΡοίΠα ἢἔ πὲ. 4τιο 4154 6 
αἰσπμπ8 πὶ Ποποσθ., δἰπὶ οἰϊαπὶι αἰεατιιαΐαν [ἢ 

ὙΘΡΌΘΙΠ1οα, 1ΠΠπ|4 Ῥυϊσητιμ οἰ ποῖίασ τιῦΆ [τ τπηᾶ Τὰ" 

110 “[ἀπητηο εἰϊαπὶ ἀἰσπμθέαγ ΠΟΠΟΥΘ, ϑ.1ΠΊΠΠ8 

ἸΟΤΓΤΙΥ ἸΠΊΡΘΥΙ ΕΠ Ρ6 65 ΡῃΠοΌΡμοβ αἰ [ἀρὶθη- 

ἘΠΠ 5 ΟἸΠ Π] τι], 411 ΔΙ ΓΘΓ 5. ΠΡΟ απὲ 1 πὲ 

ΠηρΡᾺ]1 ργαθίιαὶ Ρορα]ο. Τιθρομὶ ἰριταγ Παρδὲ 
ΡΙαϊοηῖοα εἰν ια5 [64 δ πο ρογρθίππιηῃ [εὰ 

δα τοιρι5 ρτγαοίθοίϊαμι οἰντται; οοπ]Θη πππ ο[ 

Θῃ1πὶ Οἷἷο ΡΠ]]ΟΙ ΟΡ] Ιοσ δα π6 ΤΟΥπτὰ ΠΡ ΘΥΙΪ 

ΑΥΙΠοοταιῖϊα Ῥ] αἴ δ αἰ τ{πι, ἀϊνογία 118 Δ} αΥὶ- 
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Ποιειῖοα, 46 40ὰ τποχ ν]ἄάσεγο, ϑ8ϑ6ά πὶ [αρίθη- 
165 ἀνα ἀθυθηΐ οἶνθ8, πὶ νϑγθ γαῖ ργαθοῖϊ ροί- 

[δὲ γϑιραθ]οαθ, [απ] ΠΊᾶτη αΠΠσθπέίαπι ῬΙαἴο ρο- 

[αἰτ1π ἀοἰογιθθη δ τὰν θη πε 8 ηΠΙπείοπς, ααοά 
φαάτγίαπι 616 αἰχίιηαβ. Αα ἰρίαπι γϑὶρα] Ἰο6 
ζογπηᾶῖῃ 4ποα αἰποῖ, 4 πὶ [1158 ᾿ΠΊΘΥ ΟΠ 65 

οοηΐοι ἀθ Οὐν11ΠῚ 16 ἰΓ65 οἱ αἴθ5 αἰ Πα θαιοπο, 

4.46 1ρία 1α{ΠΠπΠ46 ποΐϊΐομ8 ἢἰΠπὰτ, 46 δἀποαᾶ- 

το 6 Δ α1ἃ αΔἀἀοπά μη 616 ραϊανὶ, σαοηΐαπι ἀθ 

γ6 “ΖΔ δπῃ ΠλΪη118 Δοοαγαῖθ 80 1115 αἰ ρα ταϊα πη 
616 νἱαϊ. 15 οἱ ἸΙοοιθ, 41 46 βχροπθηα!8 ᾿ηξλη- 

ἘΠΡ15 ΠΊΆΠΟΙ5 ἃριῖ, Ρ]αῖο δῖ (ΒΡ, Υ', 9. Ρ. 

ή60.) αἱ ἀρχαὶ τὰ τῶν ἀγαθῶν ἔκγονα λαβοῦσαι εἰς τὸν 

σηκὸν οἴσουσι παρὰ τινὰς τροφοὺς, χωρὶς οἰκούσας ἐν 

τινὶ μέρει τῆς πόλεως, τὰ δὲ τῶν “χειρόνων καὶ ἐάν τι 

τῶν ἑτέρων ἀνάπηρον γίγνηται ἐν ἀποῤῥήτω καὶ ἀδήλῳ 

καταμρύψουσιν, ὡς πρέπει. Ιη ΠοοΊΟσΟ 4πππῈ ΡΠ] “- 

Ἰοϊοσὶ Ῥ]αΐοηῖθ νϑυῦρθα Θχρ] ]οθυϊπὶ Πδπιο 46- 

Τεπάθμαι δσυθρῖ! ΡὨΠ]ΠΟΙΟΡΙ Ῥϑυισα! απ ἔδοϊε, 

Οἰλπ685 Θηῖπὶ ἰϊὰ ᾿π|6]] χϑυαηΐ Ρ]αἴοΠ6Πὶ πι| τπᾶπΠ- 

ὁ08 1ηΐαπία5. ᾿πίϑυποὶ 1α{ΠΠῸ ΡΠ] ο ΟΡ απὶ Ρὰ- 
ἴαγθπῖ; 14416 τπᾶρπᾶθ Ῥ]αΐοηϊ ᾿πνιϊαθ ἔμ], 

Αἱ νϑῦο ποὸῃ 118 [ΘπΈ 16 αὶ 15 ΡαΠ]ΠΟΙΟΡ 5, 4πῸ 

1811] ᾿αΠι5.. 111} Ππαπηαηϊα8. Νά ηαϊᾷ ἢὲ 

ἩΠὰα ἐν ἀποῤῥήτῳ καὶ ἀδήλω κατακρύψουσιν Ἀ]ΔΗ 115 

ἀοοείαν ἴῃ Τίμημᾶθο Ρ. 19. Δ. Καὶ μὴν ὅτι γε τὰ 
μὲν τῶν ἀγαθῶν ϑρεπτέον ἔφαμεν εἶναι, τὰ δὲ τῶν Φαύ- 

λων ἐς τὴν ἄλλην. λάθρα διαδοτέον πόλιν, ἑἐπαυξομένων 

δὲ σκοποῦντας ἀεὶ τοὺς ἀξίους πάλιν ἀνάγειν δεῖν, τοὺς 

δὲ παρὰ σφίσιν ἀναξίους ἐς τὴν τῶν ἐπανιόντων “χώραν 

μεταλλάττεν. [01 φαϊα πὲ ἐς τὴν ἄλλην πόλιν διᾶ- 
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δοτέον ἴκοι! 6 1ητ6]Πρτταν; ΟΠ δηΐπι οἷα ἢ5. ἰουίϊα 

οἰνίιπη. Νίαπι ρσυὶπια δὲ ρἢ]Π ΟΡ ποσπαπι, [6- 

οαμᾶα τ} π|π|., ἰουῖα ΟΡΙ Ποιὰ δὲ ἀρυ]οο α- 

γτὰπη. Ιρἰζαῦ ΠΟ ἀπίθγποὶ 1π|πὶ 608 1ηπἴδητεϑ, 
(64 ἰγαᾶὶ ἰδυῖα οἱα 8. οἰνίθιι5, σιοά ατῆο- 

ΟΥ̓ ΪΔ6 Ρ]διομίοθα τπᾶχίπηθ εἰ σομ[εμίδη θάμ. 

Τρίδ δπιΐθτη [ατηπηιβ ΡΒ] ΟΡ 5 Δα ππὶ 15 
16]] 6 χῖ ΠΠ δὲ οἰναΐδιη [ἀπ 4181] ᾿π]Δ ΡΠ 6 ΠῚ ΘΧ- 

Ῥγϑίϊαιη εἴθ, {81 οορίταἰζοπϑ ἐπ πα δὲ ππ6 1» 
ἴθ οοΙΠΡ] Θοιδυεπηπῖ, 1110 δτι6Πὶ τποάο ἴῃ νὶς 

ἴδτη πουηῖππι) ἱπγοάμποθγθ ρο[δπλὰ8, νΈΥρ 9 
16 ἴΔπ| δϑίδίθ ἄδητο θαπάδι Ἰοοα ἴῃ 6οὼ 115 

ὮὍγο ἰγδοίανις, φίδι 46 Ἰθρὶθιι8. 1Π!οτρἤῖ, 1)6- 
[οὐπᾶτὸ 1. πος ΠΟ Ὁ Ὁ] πιὰ γΕΙΡΌΒΙΠΙοΔΘ ἔογπηα 

[ρβοΐεψιιθ 4παπὶ ᾿π ΟΔΠΠΡ0]1 δἀμπηθγανεγαὶ, ἐχ- 

ἘΓΘΠΊ8 111 αἴαιι ρδυίδοία οἰντϊαίθ, δια πι6 14 γῈ πὰ 
1 ΠΙᾺ, τὶ δἃ8 1865 65 ἴθγι 18 6. Α] 1011 ΟΠ ργα6- 
[εὐ πιὶ [οὐρΡΠΠ6 νΙάἀραίαγ. ΝΌΠ ἴθηηθγα δηΪπε 

1ὰ νὰ ΡΘΥ1ο ρου ἤυιη χη ΑὐἸΠο 6168 νι ἀθίαγ, ἰοτς 

1146 ο]Δ[Π8 χαϊϊομθη ἴθγα πα]] πὶ Πα ΠῈ Ῥ]α- 

Ἰόππη 1 (α]}}00}} [δα 11 1η{{Πὰ1Π{6 τοιηριυι- 

ὈΠΙοατη [118Π| τῖῖ Γππηπηατη ἰδηταγη. τη] πὶ δὲ 
ΡΙΠ]ΠΟΙΓΟΡΠοΥτΠ] οὐγᾶπι Παρ ογοῖ. Αἰηπθ 4186 
46 ΟΥΙΡῚ16 οἰν δι15 1π ΓΘ ρῚ 118 Ἔχροίαϊς Ρ]αῖο 

68 ἔδγβ οοπίεπε πη! σαπὶ εἶθ 4866 ἰπ Ῥο] ἴα 415- 

Ῥαΐϊανογαὶ, [δα [αἰἰπ8 Θχρ]]οαῖα (τη δὲ Ἔχ ΠΙρ]15 

ΟΥ̓Παῖα 6χ που] Ρ 6.115; ἀ6 σοι ηΐομθ Ρο- 

ΠΟΥΠῚ δὲ ἸἸΧΟΤΏΠ Ὠ1}1], 11] (6 ΡΒ] οΙΟρΠιο- 

γατῃ ΓΘ σηΟ; Π6Ο 46 Δο]αδ αἴ 6 νΊ ΓΟ πὶ οἱ τιχο-- 

γΤαϊη τὰ τῃῈ. ΤΘρῚ 5 αἰ ραἰαν πὰ τὼ Ῥο] Ια. 



ΧΥΙ 

ΘΗΙΤΠΤΠΔΤ ΨΟΥῸ ΟΡΟΥαΤ Ροίαϊς ἴῃ ἀοίου 6 ϊ5 

τπδρΊΠγαιῖθτι5. εἰ 1ἢ 1 ΠῚ ΠΈ]ΟΠ6 ΡῬΙΙΘΓΟΥΤΠ,, 

ΙΔπ ἀ!Ιοοπ ππὶ ἄς ΑὐἹποίθ]ς οαῖξ, ηπὶ ρίο- 
χη 5. οἷς Ῥ]αΐοιμθ ἰπσθηΐϊο. Αο φμΠΟ ΟΡ μα 
Ῥιδοιίοα (ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα Φιλοσοφία οἵ. ΑτΙ- 

ἤοι. ΕΗ. Νῖο. Χ. α11.) εὐ αγιαπη ἃ Αὐἰοῖθ! 8 
αιντάϊταγ, ὅδ. δπΐθ 86 ἴγ68 ρατγίθβ, δἱΠ1- 

οα, ῬΟΙΠ1οα, ΘΘΟΟΠΟΠΊΪοα, Π4π86 ΡΓα ΟΘοομποτηϊοα 

Ῥᾶγβ [αρ᾿θοία οἱ Ῥο  οα 6, Οδϑοοποπῖοα ΡΟ] 1}1- 

οἶδ. ταἰ Γαπ ἀπ η 15 ΟΡ ̓ Ι"η18,. πη] πη π τῷ ῬΟ]1- 

ἰἰοα [1018 8Δ0 ἴδ ἀρίθ ποὺ [6 οομϊπηοίδθ 

{πη Πᾶ6 ραγίοβ. ἀρᾷ Ατηποΐοϊθη, τὶ ΕἸΠῖοα 

ΝΗΙΟΘΟΙΊΔΟΠ6α, ῬΟΪ σα δὲ ΟΘοοΠΟΤ 108, ΦΟΓΕΤ 

Εχῖσιια [Δ 1Π1ΠῚ ῬΩΥ5 δἰ τη τη [πΡ σα ῬγῸ ἀπὸ 

4πᾶῇ νοϊπτηῖηθ πα θθπηάα ΠΠπ|, Οπδ6 οομϊποῖϊο 

εἰ 4ὰδ{1 πϑοοί πο, {πᾶ ΕἼΠ1015 οἱ οαπὶ Ῥο]- 

11018. 4ΖᾺΠΠῚ ΠΙΘΥ ΟἸΠ68 οομίϊοὶ ΠΟ ΔΘ6116 

οοηϊαγα νιἀδίπν 46 ῬΟ]ΙοΙ5. αἰσιιθ ΟεοοπομΪ- 

οἶἰβΒ. Αἱ νετὸὺ [ϑρι[Ππι6 1 ῬΟ]Ι1015 Ῥγοσα εξ 

Αὐηϊοίε]ε5, [6 1πΐγα 46 τὸ σπαάσατῃ αἰ ραϊαϊαχαπα, 

616 πθοὸ ἰάθη Ῥτοι1Π|5 Π ΕΠ νι ἀθίαν 14 πὲ 

ἸδοΠ88 ρΟΥ ΠΡ 85 δἰ] ΠῈ| ἢδο Τ6 ΘΟΙΠΠΊΟΙ οὐο- 

ΤαῚ Ππξ οδαἀϊίοσθϑ. 81: νεῦο δὰ σοῃλ ποῖ 611 

ΟΘΟΟΠΟΙΙΘΟΥΤΠ ΟΠ Ὁ ]111015 αἰτο παι ΠΠ θηΐ, [4118 

δαπὰ ΘΧρο[1Π{Πὸ' ἢ} ΟΘΟΟΠΟΙΠ1Ο15 ἴδοι] 6 δηϊπὶδα- 

σ γε δμξ, ἘΠῚ5 τοὶ Τποα] θητατη Θχθιηρί πηι ρο[αϊ 

Ῥ. 456. ΝΠ] οσαξ 1οιίασ, απάᾶγθ δαϊίοσοβ 468- 

ΕΠ6 τὰ]ία ἀϊοοσθηῦ 15 ῬΟΪΠΙοΪ5. Αὐπο 6118, 

4Πυππηι, δα οπηΐα 4ἀθ 4Παϊρὰ5 1πηΐγα ἴθ Ἰοοπῖα"- 

711} 6ΠΠ6 ἀἄἰοῖῖ, ΘχροΓα 8 ἴῃ ΟΘΟΟΠΟΙΪο15 ν146- 

αἴατ, [Ια δὰ αἀπίθπι οομϊαποιϊΐομβ ΕἸ ΟΥ 



ΧΥΙΙ 

οε, ῬοΙ Ποοτῖπι [οομῖτι5. εἰ ΡΙαΐομὶθ ἀπ ϊοῖπιπ, 

41 οἰνιῖαι]5. [πα «οἰ ουϊρίίομὶ δοάθπι τποᾶὸ 

᾿ αἰ ριαταϊοποπι Ῥυαθιη ἢ ἀ6. ἐπ 1 (πᾶ Ρ]α- 

᾿ ΤΟΏΪ ΟἸΠΠ11ΠΠῚ ΙΓ Γαΐ ΠῚ ῬΥΠΠΊ ΔΤ εἢ σοἴθυαϑα 116 

Π ΟΠΊΠ6Β 1Π [6 οοπίπθι,) δου ΠΠΠπ|Δ6 οοπ πα οἴ πὶ 

ΠρὯΠῚ 6ἃ ἴουπηα οἰνιἰαϊ5, 481 ἀθίποδρ8 (6 [ογὶ- 

ρίαταβ εἴ. Ομμπεβ. οπΐπὶ ἀπίααὶ ῬΒΙ]ΟΙΟΡΙΙ 

ΟΠ χοη δᾶπι 6[{Ὁ ΤΘΙΡΆΘΙΙοαΘ παΐπγαμπῃ νἹ ἀογπηΐ, 

τῷ ᾿προαὲ 46 ἴδοϊθπάα ἢπὶ δὲ φυόθιθεδξ 
πᾶθ ποη ἴπι|ι, [εὦ οπιπθ8 {Πὶ πὸπ ΡοΙθ 

 Πυασηηπδᾶπι δα νἱτίπίἭεπι ρεύνθμῖγα πἰΠ 14 ΠΟ. 

τοὶ 1ῃ στρ. Ό]1ο4 πτηρίοσαπί, Ψιγαΐθπὶ ΘΠΪτη 

ΤΠΟΠ οἴ6 π|ΠΠ δοϊποίαιη, 11}}} ἀρϑηΐθπὶ δχ- 

Ἵ  Ῥδείΐθπι οἰΐατι νἰγίπεῖθ 66 δὲ θαι ταῖθ, Ῥδῖς 

 [ρ᾽οπαπι 6Ὁ Ἰρῖτασ απ ΑΥὐἹΠοΐθὶ θα σοπητηο- 

ΘΕ τ ΠΠ]Π]ὰ πὶ ΟΠΊΠ1Πὸ οἰ οἱν τα 118 ΟΥΙΡΊ Π 6 Πα 

ΗΙΠποτίοαιη Ῥαίαγαῖ, 1ἴπ 4 6 ᾿ΠΔσΠΟΡΘΓΘ ΟΠ 

ῬΙαίοπθ ἀμ]θηῖ, 411 1Π1{1ὰ ΟἸν] 4118. ἴΔ ΠῚ 1Π 

ΤΟΡΌΡΙΙοα απᾶτῃ ἴῃ 0115 46 Ἰαριθι8. ἩΡΘΥΙΤ5 

Ἔχροίαογαϊ. 810 δη]πὶ ΑὐἸ Ποία 165 (ΡΟ]: Ρ. 4. 49) 

καὶ πρότερον δὴ τῇ Φύσει πόλις 2) οἰκία καὶ ἕκαστὸς 

ἡμῶν ἐστι τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ 

μέρους; 4Πα]Ρ5 ἢ Δαα1 ἤδοο: ὁ δὲ πρῶτος συστή- 

σας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος ἈΟΠ 11 Πᾶ6α 1η16]Π1σ61- 

ἀα ἴᾳαπὶε σααίι 46 Ἰιοιπΐπθ 4Π16τιὸ οἰν δε 15. 1π- 

νοηίοτα Ἰοοπία8β πὶ, [εὦ ἰρίαπηῃ ἄδθιπι δὰ 

ΟΠ ΨΟΥΡα ἱππππηΐ 6 1ἰὰ ΟΟΠΙΟΥΠΙαν Ποτηϊ- 

Π γἰ8 παίαγδμ αὖ ἢΠ6 ΤΟΡΌΘΙΙοα π6 Πομηο 4π|- 

᾿ ἄθη οἴϊοι, Τδθο ρυϊποϊρία θ6πθ ααϊάθμι ρτο- 

ΟὙΠᾺ δὸ ἀΠΠρΘηΐου Θχρ]ογαῖα ΡΠ 8. ΠΠρΡ]1ο1 ν 106 
ἦβ Ρ 



" ἤ 

ΧΥΙΙῚ 

Ῥοπαπίαγ ἃ} Λυιοιε!θ: ο ἴῃ ἘΤΗ]οἷβ ΝΟ, ΠΗ, 

9. πολιτικὸν γὰρ ὁ ἄνθρωπος συζῆν πεφυκός ῬΟΙ]Π. 1. Ῥ. 

4. 9. πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῶον --- ὁ δὲ μὴ δυνάμε-, 
»" Ἃ Ν Φιιν ᾿ 2 , Φ Ν ΄ 

νὸς ποινώνειν ἡ μηδὲν ὁεόμενος δι αὐτάρκειαν ουϑὲν με- 

ρος πόλεως" ὥστε 3) ϑηρίον ἢ 9εός, Οπαηπῖα ἤπξ 1 

Πᾶς τ Αὐποιθ] 5 αἸΠ ΘΠ οαπὶ ῬΙαίοπθ, ἴθι 

Ῥαΐαρῖς, ἢ Ἰρσαπι 46 Ἰοσὶθ 5 γιὰ ἸΠ ΓΡΟΧΘΙΊΒ, 

ϑαασαϊζαγ, αὐ ἄς τρία ἔογπηα οἰντατ5 Ἰοατια- 
τηὰΥ. [κι 4ποὸ 1Ππ4 ῥῬγαθ οδιθυῖβ ποιϊαϊΐοπθ αἰ-ὶ 
σηαπι, απο ΑὐἸποίε]ε5. πα νοϊαῖ φαϊάοπι [ῥΡ6- 

οἴη [δὰ Ἔχαπ Ρ] αν ΓΘ Ρ Ό]1οΔ6 ορείπιδο, ααοά Ρ]α- 

το ἔδοῖζ, ἱπ τη ϑάϊππιηι ργοίοσγθ. 15 ροιΐαβ αποᾶ οα- 

ἴᾳ564116 τΘΙρ τ] 1οα 6. ρθη π5 ἢ Θχρίαπαγθ, Πα θιι8 
4Παϊάσααοσαθιι5 [οσνασῖ ροῖπε ἀοοοτγθ ἱπΠ1τπ1|. 1)6 

ἨΜᾺ]}1Δ τα ν αυρα ἴδοι, Π1Π 4π|ὰθ γοτὸ ἀπὸ πἰγοάδαοῖα 

ἴατι οἴθὲ ἴῃ νιΐατη ΠΟΙ Ἰητιπὶ ἀπὲ ἴα 9:16 ἱπίγο- 

Ἃπὸὶ φροῖϊθι. 1)ὰοὸ ἰριται ΥϑΙ Ὁ] οα 6. σοποσα 

Ῥτιοροίτπιε, σ“αοταπι αἰτοσαπι αὐ 1Π 0 ΟΥ̓ ἃ ε18 ΠΊ, 

ΔΙίθστη ἀδρτανδίϊ ἢ 6 ΠῚ (παῤέκβασιν) ΠΠ ΠΟΙ“ 

ρανῖτ, Αὐἱποογαιίαθ απΐοπι Ποπΐ ἀοργαναιομ δ 

1θῦηα ἔχπὶ σΘΠθΥα δα ΠΕΠΊΘΥ ΠῚ ΠΠΠΡΘΙ ΔΙ. ΏΠ. 

Πολιτεῖί ἃ 
,--ος-ϑϑϑϑος . τ. ῦΘὈϑ.. 98. 0 Ὅ 

: Ἂ Σ 
᾿Αριστοκρατία ΤΠαρέχβασις 

1. ᾿Ῥασιλεία Σ. Τυραννίς 
3 ᾿ ᾿ " "» ᾿ 

ἐξε Ἀριστοχκρατία (χατ ἐξοχὴν) ΡΥ ᾿Ολιγαρχία 
ΟΝ τι , γ “Ὁ - Ἐ 
5. Πολιτεία (κατ᾽ ἐξοχὴν) 5. Δημοκῤῥατία. 

ΤΥΘ5 Ἰοτταν' ΑΛ ΠΟ ΟΥ̓Δ 6, γοσηΠη (βασιλεία), 

ΟΡ (ΠΑ 1111} ἸΠΙΡΟΥ αι (ἀριστοκρατία) Θὲ Ῥορα- 

Ἰαυῖβ γΘΒΡΌ] οι (πολιτεία) 1 εοάσθη {ππὶ ΠοΠο- 

ΥΤΘ; Π᾿ ἀππ85 οἱϊ ορίϊπη5 τπουῖθιι5, νἰχίαΐθ, [ἀ- 

σαι 
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ΧΥΓΠῚ 

Ρἰοπίϊδ, 18 τὰχ 6ἴο οἱ ῬΓΪΠΟΘΡ5. 'π γϑσοπάα οἱ- 

νἰταῖο Πἰοαὶ ἀοοίγιπμαθ {{πῶ115 δὲ τπογαπὶ ΡΓα6- 

Παμιῖα Ῥυϊποθρ5 δἰ; 01 Ρ] αΓ65 ρϑυὶη 46 θχοεὶ]- 

Ἰαπΐ Ῥ]αγε5 προ υδπὶο., ἘΠ] ΤΠΔ]ΟΥ Ρᾶγ5. ῬΟΡᾺΪΙ 

Ἔχ ϑ! ἶε δὲ νἱγτατα οἱ Γαριθηΐα, δα ρα ΠῚ [6- 
565 [οὐθ0. ὕ σῖτα θομΪ δ [ἀρίθηϊαβ Παπξ 
ἡπδῖη ΡῬ]ΌΓΙΠΗΙ, δαἀποδίίοπθ ἀπ ὯπΔ| Ορτ5. εἰξ 

κἀν, - ̓
δὲ αἸΓορ]|1πὰ. ἄο 4α ρος ἄϊχθύο, [ἴρίθ δα- 

ἴθ [Ὀπηπητ15. ῬΠΠ]ΟΙΟΡ 5, ΠῸΠ ΗΪΠ ταν] ΠΠ16 

δ0 υ541πῸ0 ῥγοστεαιϊ [ἀριθ 86 ΡΟΡαΪ.πΠ ΑἸ] ]Πππ6 πὶ 
ἰαΐ ΤΠΔΙΟΥ 61118 Ῥδ 18 αἰσπα [Π, 4186 1Π]ΡΘΙῚ ἔγε- 

τὰ ἰδηθγθί, αἰεγαϊῖ; σοι! 5. θη οἰ πη] ΠῈ 

Ὑ6] Ῥᾶιοοβ 1Π ΡΟρι]Ο Δ]Π1Ι4πὸ Ῥτοθαθ᾽ ᾿π40115 

ΘΧΟΘ ]εγθ, 418πὶ ΠΙᾺ]ΓΟ5; ΤΘΡΊ.ΠῚ ἰσιταΥ ορίᾶ- 
ῬΠῚῸ5 ἐδ, Ἐπ 1ριταγ ἀὐιΠοογαίίαθ ποίϊο 41- 

ψεχίᾳ εἰς ἃ ῥίαϊοηῃϊοα; Αὐιποίοϊεθθ ΟΠΊΠ65. Θᾶ58 
ΤΟΙΡΌΡΙΙοΔ6 ἔου πηὰ5 θο 1188 66 [π|1 δίαιιθ 1π|{88, 

ἴπ 4αϊθ5 ἰοϊπι ΡΟΡῸΪ: ΘΟΥΡτι5 ΟαγθῖαΓ, Π|8]85 
ἀαΐθιη ἃς ἀεργαναΐαβ, ἈΡ1Ὶ ραγίθπι ΔΙ πὶ [6- 

ΔηΪΌΥ γ6] 4148 ναὸ ἀείθγαπε ΠΟ] Π 65. Ῥχοχί- 

ΤΠ1ππ| ἀπίθπι εἰ 6 ΨΊΓΟΥΙΠῚ ἃ0 ΘΠ ΠαΤΊΠΠῚ 
ΔΕΠ ΑΙ ταῖ6 ΡΟ] Ἰοα. Ἐπίατη δὰ τ ἰοΐο οδ6]ο 

ἃ ῬΙαίσπα ἀϊογοραὶ ΑὐιΠοίθ]15 Γθηί θα, ΝΠ 

ααὰπ Ῥ]αῖο Ῥυιπαρουαπι [δοὰχΐπ85 Πέ, ϑέδρὶ- 
Ὑίῖαθ, 411 11 παϊταμη ΠΟΙ Π.Π| ᾿ἱΠΟΥΘΩΙ01- 

11 [ΟἹ]ο ἴα ᾿π4αϊπνογαῖ, παίαγαμη ψΊΓ]] 6 πὶ ξδ- 

ΤΩΙ ΠΔΥΆΠῚ παίϊτα [ΠΡΕΥΙΟΤΘ ΠῚ εἴθ αἰχιῖ; οἷνδϑ8 
ὴ 

᾿ 

ΡΥ ἢοπ οἰΐθ [διηηδ8 [6 τηρᾶϊαπὶ ἔθπθῦθ 

ἸηΐοΥ ίογνοβρ οἱ οἰνθθ8. ϑεῖνοϑβ δπίδοιη παΐπτα 

ΟῚ 608 ΕἼ16. 4] ραΐγθ ἴεσνο παῖ [πηΐ, [δα 
Ἰδλ 

ἦ 



ΧΧ 

4αὶ φραγαϊη ἤσιηο τἰσηῖαῦ ᾿προπῖο πὶ π6ο δᾶ 

γηδοι γαῖα 5 αοοράεγο πεὸ ᾿πάϊοοβ εἴ ροἤηιπῖ,. 

Θεσαϊ αν αὶ ἄθ ἀπὸ τοῖψαο ἰοοο εἰ 48|- 

ἄειη φγανιπηηο ἀϊοάτητθ, 481 οἷ ἀθ δἀποᾶ- 

ἄοπο αο αΙΓοἰρ!]πα, Ηἴο δπίθιη Ὁ οΥαη 4.6 

οοπίοητ πη ἀπατην τὶ ΘοΥΘο δὲ 14 φῇ 

οοπίρίγαμι, ἘΠ ράποα ἰαπίππι ἢπε,, αυθυῖ5 ἅΠ|- 

Γοαηῖ. Ὀΐεγηυθ “6π1πὶ γϑοῖθ [πρ ἢ ΠΡ Γα-' 

16η1] δἀποαίίζομθπι αἰάπιθ 1 ΠῚ ΠΟΘ πὶ ῬΈΘΥΙ-, 

Ἰθη ἃ ὙοΙραὈ]οαΘ Ῥγαθίθοι 5 οαταπάδμῃ 66 1ἴα, 

πὶ ρεπηπτ οοπίπειπιάιη6 ἀθιπάθ 1πὲθ]}1σϑηῖα 

ῬΓΟΡΙ ππίσιθ ἤαμὶ οἶνε5; ῬΟΙ δηΐπη ΠΟ Ῥ06- 

πϑτη (6 ᾿ρίαπη νι ]οσατῃ ἐπγριτπᾷίπηαπι ἰᾷ οἰθ 

ἤοθογ αποά ἢ ἰδοϊπογοία υἱϊα ἀθιθγγθδῖ. 

ῬιοΙ απ. 6, τ ἀοΠρηαδίξουθια ἀοοίγεπαθ 

Αὐἱποῖο] 5 ρο οαθ Γθοσ ἀππὶ ΠΠΡΥΟτ απ [Ὁ Ύ θα 

δίαπιθ σΟμἐ Δ 1011 61] ΘΧΒΙΘαμ5. πὶ 1π66 

488 Π| ἀρτὶὶ Ἰπΐου [Ὃ οο]]Π]σατίααα ἤπὲ δὲ φαδμη Ὠϊ- 

11] ἄθῇε εἰαοθαῦ. Αὸ ῦχο απ!άσθιη ΡΥΙΠηΟ, 

εἰντες 8. σομΟοἰα ΙΘοτη. Θαπηῖια [ὈοΙϊδίαϊ απ 

οἹ6 δαραἊππλᾶτὰ αἴᾳαθ Θχοθ! ] ΠΗ Πηαι, πξ 

45 ὍἸΠΠ65 ΘΟΠ Πα παν [οοἰοίαϊα5, ἀθιη ομ  Γᾶ- 

ταγν ᾿ ΟΠΊ}18 ααΐοπὶ ἐοοϊθίαβ 4 πῃ ΠΟΙ] ΔΙ] Ο π5 

οδαι [ἃ ΘΟ ΠΙτπαῖαν, σομίδαθ 5 οἱ, Παπημν} 0 - 

1 οαπία 16{{Ππίαπὶ [6 οἰναΐθ πὶ, Ῥουσὶε ἀ6- 

1πΠ46 αα ρατίεϑ ᾿π ιν: ἄπιᾶ5. οἰν δ 15, πᾶ 4ὁ- 

110. σοΟμτΠΘπΐγ, Ἐχρ] σαί χαῖῖο ΠΟΥῚ δο [6- 

1, ΟΟΠΪ515. δὲ ἸΧΟΙ5, Ραΐγ8. οἱ ΠΡ ΘΥΟΓ ΠῚ, 



. 

Τιιθτο [ϑουιπἄο ἃ ρατιθ5. γϑιραθ]οαα δα ᾿ρίδμι 
Ῥαγρὶὶ οἰν αἴθ, ἘΧατ Πα ΗΓ Ρ]αΐο 5 46 τορα- 

᾿ Δ]ΐοα εἰ ἀθ Ἰθριθα8 νοϊατηῖπα, ἀΠπαϊοαπίαγ ΡΠδ- 

ἣ 1δδ6 οἱ Ηἰρροάδιῃ 0γ] ἀθ ορίϊπιο τρια} ]1- 
ΟΠ ρᾷ6 ἤαία; ἀεοϊπάθ ἃ ἢοιἰί5 118 1πηδσὶπίρτιβ 
ἶ Δα 645 οἰνιίαϊθβ ἰγαπῇῃῖ, αΠὰᾶ6 Ὁ ΟΠ]Π1 δηἰ1- 

Ο 4αϊίαίθ 1 ΟΡΕ 15 ΠΥ ΡΔηἴαγ, Τιαοθάδοππο- 

πἰαπι, Οταίθηίοι, Οδγπασιηϊθηίθιη. 1) 6ηοη- 

. ἤγαγα ἴἴοο ἰρΡγὸ Ατὐιἤοῖθϊεθ οοηδία8 εἢ πθῸὸ 

ς [ρϑδοῖθῃ πηρὶ ροία τοι ρ αὈ]1οδ6 (πολιτείαν κατ᾽ ἐξο- 
Ρ κε Ρ « Ρ Ἢ - 

τ χήν), Π64Π6 ΟἸΠΏΙΠΟ δχιογ6 οἰν] α 61) Δ]16 1181, 

4186 ῬτΟΥΓ5 1πη 1118 [1 4 ν 1115. ΤΌ το [6 ΊῸ 

ποίϊο ᾿ὰ ΠῚ οἷν]β Ἐχρ απαῖασ, 4π86 1 τ οογαῖϊα 

“οομῆπας οαπὰ ποίϊοπμα 1ΠῚ Ποιμΐη]5. Ομᾶθ 

[ἀπὲ οοπίπποία οαπῃ| Θχροπίίρπο ἱαἤατγαχη οἷν!- 

ἰαῖ! 1 Π1 (ἀριστοκρατιῶν) οἴ ἀδργαναΐαγατη ᾿(παρεκβάσ 

4 σεων). Ἐχρίδηδίαν Ἰοο5 46 Ταρῃρ, 6468. αι ῆος- 

γαῖα, (6 ρο]α, εἴ 46 εἷβ 4πᾷ6 [πὶ Π15 

᾿ΘΟἤἰγΑΙΙα., ἰγγαπηϊάθ, ΟἸΙΡΆΤΟΠΙα., ἀθιηοοΥδίϊα, 

 Οὐμαῖποῦ σοῖο [πηΐ Ῥοὶ Ππτηπτ 4πα46 [οἷτθ 46- 

ΚΡ οαΐ ΒΟ ομ5. ῬΥΠ.Π) 415 ἢ  ορίπημπ5. Τϑὶ- 

. Ῥυθηο!α [{ἴπ18 (ἡ κρατίστη ἁπλῶς 1. 6. ΤΘΡΉΏΠΜΠΙ, 

ψΕγα αὐποοιαῖῖα, δὲ Ῥο11116), ἀοιμᾶθ 4ὰᾶ6 

ορίμμηα [ἰ Γουπηα θατῖιπι οἰγται πηι, 4186 ΓΟ ΘΓΆ 

αραα ῬΡοραϊοβ τϑοδρίαο [ππὶ (ἡ ἐξ τῶν ὑποκειμέ- 

“γῶν ἀρίστῃ; [πὶ ἀαΐθπι ᾿)86 οἰντἰαΐθ5 1,οο δθιηο- 

 χΐογαμι Οτεϊθηἤπιῃ εἰ Οατιπαρὶπἰθηῇαιη;) ἔπτα 

ΟΠ 4.86 τΟΙΡΕΡ]Πρα6 ἔουτμα ορίϊπια δία δρι [ἢ - 

τᾶ [{ δἰτοαὶ Ῥορτιῖο [α115 απ ϑέαιη. οοπ10- 

" ΠΡ 5; 6 ἐξ ὑποθέσεως ἀρίστη). ΝΑῚ ΠΟ δρία5 
ΑἼΛΗΙ 

εϑὰ 

ο 

ἢ 
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οἵ ῬορΌ] 5 4αΐβή 6 ΓϑΙ ρα) ]οα 6 οαϊ 4116 ἔουπιδο. 
1)επι]6 ἀξ δᾶπη οΟρΠο[οαϊ ΟΡ 6[Ἐ 486 ΔΡΕ- 
ἤτηα Πὲ Ῥ]ΆΥΠΠ18. ΡΟΡῈ}15 (τὴν μάλιστα πάσαις 

ταῖς πόλεσιν ἁρμόττουσαν), ἨΗδθο ἀοσοηα [Ὁ 1η1- 

ὁ ΠὈΤῚ 4παγι; [δ ἀρΕ π]6 οο]]Πρσαῖα [ἀπὲ 

οαηλ ἤπ6 ΠΙΡΥΪ 1ΟΥ11. ΙΡῚ δηἷπὶ 4πὰππ Ρ. 111. 

6. Αὐιἤοι δ] 65 114 ΑἸχ [δἰ : διωρισμένων͵ δὲ τούτων, πὲπ΄ 

Οἱ τῆς πολιτείας Ἴδη πειρατέον λέγειν τῆς ἀρίστης, τίνα 

πέφυκε γίνεσθαι τρόπον καὶ καθίστασθαι πῶς ἀνάγκη δὴ, 

τὸν μέλλοντα περὶ αὐτῆς ποιήσασθαι τὴν προσήκουσαν 

σκέψιν, ἢς που 1πι|6]] Θοΐπτα ἂὉ Απίομϊο ϑοαῖηο 

εἴ, φααΐ! νοῦρα 1{ὰ Θχοῖροσθ ἀθραοσι οχροῖ- 

το ἄς ορίίπιο τϑὶριθ]οας δια δα ἔρροῖθπι 

ΔΥΙΠ οἰ] ]οατη, Οποά απππη} Ῥγου [5 Πὲ ἔα! τα; 

(ἀϊοίΐατη ε[ θηΐτ ΟὐἿ 40 ΑὐἸΠο 616 ΘΧΘΙΠΡΙΔΓ Γ6]- 

ῬΈΌΡ]ΠΙΟαΘ, 4 8{1 ᾿πΠἸᾶρῸ, ΟἸΠΠ1Π0Ὸ ΠῸΠ ῬΓΟΡΟΠΙΏΠ 

Πι), 1 ΘΥΓΟΥΘ 608 ΨΘΥΓΑΥῚ ῬΟΥΓρΡΙ οαπτη εἴ, 481 

ααὶ τητπ]ϊα ἀεοδ ρος ΠΡγ πὶ ἰου πτῃ ἈΥΌΙΓΔΙΣ, 

[πὶ δαϊ του πιπὶ ΠΡ. ΠῚ οπππ [δρίϊπηο δὲ οοΐαγο 

σοπΙπποίαπ 6[16 νου απ. ΘΟ ΙΠ115, ΘΠ1Π| ΠΟΙ͂ 

Δηϊτηδ ἀν σε ΡΠ] πγ6 5. οἰΠ6 ΠΡΌΤῚ ΓΘρΊ 1 Ἰοοοβ. πὸ 

΄αϊθι5 ΑὐἸ Ποῖα] 65. [6 ἴατη 46. 4αϊθιβάδμη γΘΡ 5 

ἜΧΡοί1Π{ το αΐαγ, 11 ἀαΐθπι ἸΟοὶ 1η 110 Χ15 1]}- 

115 γβρϑυϊπηΐα 4Ππὸ85 ῬῸ Γ᾿ ΠΌΥΟ5 Γδριϊπηπ τη δὲ 

οοἴανιπι ΘΟ] ]ΟΟαΥῚ 1α{{6γαΐ ϑοαῖηπδ5, 810, τ ΘΧ θιη- 

Ῥίο το ἀοπηοηΠ γειηι5, ΡΥ] [ΘΡῚΪΠ1 οαρὶΐθ 

οοἴανο (Ρ. 2552, 94) καθάπερ γὰρ εἴπομεν», 115" 

411. ἐνδέχεται καὶ πάντας κοινωνεῖν πάντων καὶ μὴ 

πάντας πάντων ἀλλὰ τινὰς τινῶν. Ηΐδαθο ἱγδοίαία [ἀπὲ 

ΑὉ Αὐποιο]ο 1. ΠΠ|, 12 Ρ. 147. [μαμὰ ἰρὶ- 



ΧΧΙΙΠ 

τὰν οαρὶς ἃ γϑοθηςο 415. γε ΡΒ] 1οἷ5. ἔδπι ατὶ- 

Ποοται οὶ αιαπὶ αἰφργαναιθ, αἰ ᾿π4θ ηπδη- 

ἐππὶ Πα 6 η4τπ0 ργαθίξοϊ αἰΐθγα ἀρραγθαῖ. Αἱ νεσο 

ἡὺ8π| 46 ταρηο οἱ Ὡυ!Ποογαϊία ῬΓΌρτΙΘ πο ἀϊοῖα 

Ἴατη Θχροίπουι, δα ἀθμηηοογαίαθ δὲ ΟἸ]ρΆΓΟ Πα 6 

ΟΡΘΠΟΥα ῬΘΙοΙΣ, απ]ρῈ5 ἀθπ8 ΡΟ ἴα 6 ἀδίοσι- 

ῬΕομθῖα (εα δἰξ ΡΟ ἴα 4π8π| Ὁ] ΤΥ ΙΠ15 ΡΟριι- 

115 οοπάμποργα δἱΐ. ἣ μάλιστα πάσαις ταῖς πόλε- 

σιν ἁρμόττουσα) δἀϊαποῖῖ, 4π|ᾶὰ6 οἱξ τοιηρογδῖο 

ἀδιποογαῖϊαθ αἱ οἱ] ράσο δα (ρΡ. 198. 15). Ηδεο 

᾿πΐοι ΤΟΘΡΈΡΙΙΟοα. 118 δοοοιηοάαΐα οἰ ΡΟΡᾺ]185, 

ἴῃ αἰ θ5 τηραϊοονῖας. σπαθάδλμι ποι ἀν }α- 

τατη. [ἃ δηλ [δηϊθηΐα 4αδάδηι ΠΗ] Γ, 4π|86 

10 ΕΤΠ1οΙβ. {μ{1ὰ5 δχρίαπαία ἢ Αὐπποῖθ]θ εἢ, 

νἰσιπίθιη 4πααπάηιη τη Θἀ]οογ αἴθοπι (μεσότητα) [65 

οἷᾶτα ἀπογαπὶ Θκίγοπιοσαπι. ὙΓ1ὰ ἸΘΊ Υ πολι- 

τείας σϑπούα αἰσποίοι πἴπν 4) Ατηοῖθὶθ, τηᾶ 

446. [Ἐπ Π|8 11} ΟΠ Πα ΟΟΙΠΡΙ ΘΟΙΓΠΥ͂ Του ατηρα- 

Ὀ]οατατι σθηθγα, πὶ αὐ Ποογαῖαθ απᾶπι 46- 

ῬΥΑνΔΕΙΟΠ1111., δἰΐθγσα 488 πίθου 6 ΓΘ ἀυιοογα- 

1085 ΓΘΘΡΆΒ]]Οα5. [θυ ϊα οἰϊ, τουῖϊα Ῥ] συ 1 π18 Ρὸ- 

ῬᾺΠ15 οοπάποις Θαηπ6 1ρίαᾳ ρο α εἴ, 4186 ἴῃ 

Ἐπ 1018 δὰ ΝΙοοιηδοῃπιη (ΥἼ1Π1, το.) ἐπποογαῖϊα 

αἸοιίαγσ. Νά π6 οαἱ παΐαγο νι ἀθαίασ Ατιῆο- 

16165. ᾿π᾿ ἀοἤ πιο ἄα ΡΟ 14, πἰ ᾿ρίαπι Ἰοσπτη οχ 

ΤΊ ΠΙΟἷ5. γα 5[ὉΤ] θα πιτ15. ΟΡ5 6. Πολιτείας δέ 

ἔστιν εἴδη τρία, ἴσαι δὲ καὶ παρεκβάσεις, οἷον Φϑοραὶ 
Γ , 4 ἂν --ν ᾿ τ Ἃ »ν ,᾿ 

«πούτων᾽ εἰσὶ δ᾽ αἱ μὲν πολιτεῖαι βασιλεία τε παὶ ἀριστο- 

πρατία" τρίτη δ᾽ ἡ ἀπὸ τιμημάτων, ἣν τιμοκρατικὴν λέ- 
᾿ ᾿ " » ν ͵ Ξ Ἂ , -ν ᾿ κ .-.᾿ Ω 5" “Ὁ 

γέειν οἱκέειον Φαίνεται πολιτείαν ὁ αυτὴν εἰν ασιν οἱ πλεῖ- 
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στοὶ καλεῖν" τούτων δὲ βελτίστη μὲν ἡ βασιλεία, χεῖ-, 

οἰστη δ᾽ ἡ τιμοπρατία" παρέκβασις δὲ βασιλείας μὲν τυ- 

ραννίς" ἄμφω γὰρ μοναρχίαι" διαφέρουσι δὲ πλεῖστον" 

ὁ μὲν γὰρ τύραννος τὸ ἑαυτῷ συμφέρον σκοπεῖ, ὁ δὲ 

βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχομένων" οὐ γάρ ἔστι βασιλεὺς ὁ 

μὴ αὐτάρκης καὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς ὑπερέχων -- ὁ γὰρ 

μὴ τοιοῦτος πληρωτὸς ἂν εἴη βασιλεύς" -- ἐξ ἀριστο- 

ρατίας δὲ εἰς ὀλιγαρχίαν κακίᾳ τῶν ἀρχόντων --- ἐκ δὲ 

τιμομρατίας εἰς δημοκρατίαν" σύνοροι γὰρ εἰσὶν αὗται" 

πλήθους γὰρ βούλεται καὶ ἣ τιμοκρατία εἶναι καὶ ἴσοι 

πάντες οἱ ἐν τῷ τιμήματι" ἥκιστα δὲ μόχϑηρόν ἔστιν ἣ 

δημοκρατία" ἐπὶ μικρὸν γὰρ παρεκβαίνει τὸ τῆς πολιτείαφ 

εἶδος. Του Ἰοοο δδπὶ ΡΟ] δι {τιμομρατίαν), 486 

απ8ῃ ἰειηρογαιίο οἱ ἀδπηοογαῖϊαα οἰ ΟΠ σαγ 186 

Ἰοοῖγοο ἰογιϊατη φῬοίαις αὐϊοογαϊϊδθ σοηα5, 
απο πῇιαΐαϑ ἰδηΐππι σοί σθοθη!οσθ ΓΘ ΒΡ. ]1ν 

οα58; 1ὰ δηΐτη Ρο] 46 σοηπ8 Πποα νογ8 ἰογίϊπιπι 

Ε΄ αὐἱποογαῖίαα Ῥγορίθυ ἰρίαβ αἰΠποα] αῖο5. 481- 

Ῥπ5 ΟΡηοχίηι εἴ. ἢ δά νἱΐαιη πΠοιηπππ τοῖθ- 

γαΐαγ, ἴῃ ΕΤΉ]ΟΙ56 ΠΟ ἰαίοὶς., {πππ ἴῃ ῬΟ]Πν 

οἶδ ΠΡΟ ὰ5 Ἐχρίαπαμπᾶάσπι οἴ νἱἄεγεῖασ, Οδ- 

Ῥ|6 Οοἴανο (Ρ. 4351) ἀθ ἱγγαμηϊάθ ἸΟΘΌΣΟΥ, 

Ταηάθπι απὶ τηραϊοογ [αἴθ απαπᾶσπι ἰαπϑδῖ 

ῬΟΡαΪΙ5. θα ῬοΟραϊ απ οπιηΐπτη ἀρ. ΠΠη. 1 

οἴΓ6 Ῥο ἶαθ ἀθπιοπῆγαι. Ηπο ρεγποε δχὶ- 

τ 118 ἰοοῖι5 Ῥο]ὶ, ὙΠ, 9. 4υ]ὸ ἄθπιοη γαῖαν 
αὖ Ατπϊοίεϊθ ᾿πῆαπ δἀὸ ψ ΕΓΔ ΠῚ ΤΟΙ ΡΠ οα πα 

ΠΟ ῬΟΙΐ6. οομ πὶ ἢ] ἃ Οταθοῖβ, αποά δὲ 

4! θη 1661} ἢπὶ, ϑοσυαῖϊίαν 46 {τἰρτι5 Ῥαγ- 

108 γὙϑὶρα ] θα. ἐχροί το, φπαθ ἴὰπὶ τὸ βου- 

( 



; ϑ 
: 
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᾿λευύμένον, (4φαὶ οσοπία!ης, ἤν ἀποίο τ 5), αἱ ἀρχαί 

(ροιο 458) οἱ τὸ δικάζον (1 41014)}.. Πα εο Ππᾶτην15 ΘΟ Π- 

ἔα! ἃ νεάθαηΐαν ἰαπηθη ταϊ ἤθη Ππαηάαπι Π8“ 

θεπὲ οομεϊππαίϊο δ. 414πη| 1ρίο ΑὐἹἤοῖθ!85 1π-Φ 

ἀϊοανὶε ρ. ᾽14. δ [Πᾳ. Ναᾶπι ἡπσπῃ δ ἱπῆϊς 

Οἱν τα θ ι8. ἔα 118. ΘΧροα [66 Ῥ !οΙ ΟΡ 5 δὰ α6- 
Ῥταναΐαθ 4 ΠῚ ἰγϑηῇϊ ἃ ἀοπιοογαίία οαριξ 1ἢ1- 

ἀπ, απο δὰ ἀσδργανδίαγσαιη ΧΟΥ ΠΡΌ] Ομ 

Ταϊη 1Π ΗΠ πα εἰξα νιάἀοΐας, 

Τὰρτο φαϊηίο ἄἀθ ηπίαιἰομῖθτι5. σι αΓ οἰγτία- 

τἰαπι οἱ 4αῖθτι5 γαρτι5 [ΘυνΑΥ οἴη πη 65, οἰϊᾶπὶ ἀ6- 

Ῥιαναῖδθ, ροῖππε. Αἴάαθ πᾶθοὸ 4 πιά θπὶ ΡΟ 1068 

Ῥαγ8. ῬῈπ6 οοηίρίγασα νἱἀθίαγ. οαμπὶ ΜίΔΟΟΙΪασ 

ψ6}}} ἀθϑοῖγιπα, Τάργο [Θχῖο φααἀιϊϊαιηθηΐα 4186" 

ἄατα σΟμ πο ηΐαῦ δοῦαπι, 4π86 ὔτο ἀπατγῖο οἷ 

φαϊηῖο Θχροῆία πη: ἀρΊτα. 6 Π1Π| ἃ ῬΥΪΠΟ ΟΔρΙ11Θ 

Ἔ54π6 δα φαστίαμ (6 τηϊχί 8. ἀθιηο ΟΥΑΙ ]ΥΠ| οὗ 

ΟἸ Δ Ομ αγπτη ἔοΥΠΪ5; ὧδ σαρηογατῃ, ΔΥΙ  ΟοΥᾶ- 

τἰάττιπ ἃ6 ΡΟ Ἰάττ ΘΘΠΘΎΙθτι5. Π181] δά αιίατα 

εἴα ἃ Αὐιποίΐοϊα ραΐο, φαοᾶ ἰθιρουθ 1πΠ1πν 
τα ἰηίοτγοιίαπα οαπὶ Οὐητίηρσίο ἔμβριοαθαῖατ 

Βομπϑίἄθγαβ; ῬΓΪΠΉΠΠῚ ΘὨΪΠῚ ΤΕ ππϊθαπῃ ΘΕ 

σομπ8, 46 {πιὸ Ἔεχροπίμπτιη ἢ}. αἀπὲθοθ μι θ 8 

'δγαῖ; ἀδιηθ, αππππι 6. τϊχεϊ5 ἀΘΠΊΟΟΓΔΙΑΥΗΙ 

ΘΕ ΟἹ σατο άται ΤΟ ΘΡῸ]1ο5 νόθα Παπὶ ἃΡ 

Λυπζοιθ] 6, ἀυΠποογαϊϊασα τη δο ΡΟ Πα τ]. ΘΕ ΠΘ- 

Τὰ δὰ ΟγαϊΟμ6 πᾶ ΟΟΙΠΡΤΟΠΘη ἀπηΐτιγ. ΘαΓΘ 

π1}} 0 πιοάο ΟΡτι58 οἰΐε. Ῥαΐο, τὶ αηΐθ οἀραΐῦ 

4αληταπ. αααθάμππι ΘΧο οὶ Π|6 ππιαὰ85, αϊηΐαπι 
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ααἴοπι οαραΐ δαἀἀϊταπηεηΐϊα ππαοθᾶαπη οοπιϊποὶ ἡ 

Δα εα, 4πᾶ6 ἦὁ πῃηλρσιταΐϊπαα πὶ ψ αν} 16. σοποσὶ- 

"ὰ5 γὼ 4αϊπίο δχρίαημανοαὶ ΡΠ] ΟΙΟΡ 5. 
Τὰ ργο ἰαπᾶθηῃ [ερίϊπιο αἴᾳαθ οοΐαγο ἱπΠἸταῖο 

ἀὸ ΑΙ ΟΙΡΙ Πα ῬιΘΥΟΥ ΠῚ. τ} 6 Ὑ1 8 Ῥογιγαοίαϊτ. 

81 415 απΐοιη νἱἄοθγο ΠῸΪ νι ἀθδίασ πλΐπτι5. 1η- 

ἕδν [6 σοϊιαθγοσθ πσαϊα φπαθήαμι πη Ατιἤοίθ- 

115 ῬΟΪΉΠΙΟΙ5 15 ΤΟΙ ΠΟΥ ΘΙ ΠῸΠ ΠΠῸ 60- 

ἀοπι]π6. τοπροστο Ραμ [ὰππὸῷ ῬΟΓΓΟΓΙΡΠΙ͂ς, 

ΑἸΓΟΪν δπϊηι, πιὸ νι ἀθίαγ, ορτ5 Ῥρίξ ΟἹ. 114, 

1, ἀἄποθιι δηπηἰθ δπΐθ οδϊΐαιπ ἔπππῃ, ὅ84115 

δἰ ραΐϊθε Αὐῇποῖθίθαλ ΑἸ θη. ΠΖαπῃ} δὲ δᾶ 

ΓουθῈγΘ πὸπ Ῥοΐα Πθ απᾶθ Ὁ. 955, 6 ἸΙεραη- 

ἴὰγ: ἐὰν δέ τισι γίνηται παρὰ ταῦτα συνδυασθέντων, 

πρὶν αἰσθήσιν ἐγγενέσθαι καὶ ζωὴν, ἐμποιδισθαι δεῖ τὴν 

ἄμβλωσιν: τὸ γὰρ ὅσιον καὶ τὸ μὴ διωρισμένον τῇ αἰ- 

σθήσεϊ καὶ τῷ ζῆν ἔσται. Οὐοῃίγτα ΙΘσα5 βηΐπῃ ΑἰΠ16- 

ὨϊΘηΠ ατη ῬΘΟοΑΨ ΘΕ ῬΥΟΡΊΘΥ δέτην τῆς ἀμβλώσεως, 

1Ππ4 τστταγ 4πππὶ ΟΠαϊο6 ἀερογοῖ [οὐρα 

ΕἸ νἀ ειαῦ 40 Αυιΐοιθ]θ, Οπαηααδπι 10 8Γ- 

“ΡαΠΘῃἴο ΠΟ ΤΠ} [1 ἰγ] στ] 6 Υ 11). ΤΑΙ Θ ἢ. Ρ. 188. 

1ὸ 6 Π)΄1ο 8 ἔδοϊποτθ (0]. ιοο. 4- ἃ, Ον, 549) 

Ἰοφαϊταν 48} 6οὸ ἰθιροῖα ἴδοϊο, {πὸ Ῥο]ῖοα 

Γουιρογοῖ; καὶ νῦν ἣ τῶν περὶ τὸν Δίδνύσιον. Δ 6 

οἴη εἶθ ΠΟ οοΟμγθηϊπηξ πᾶ ἀθ πιοῖὶθ 
ῬΆΜΠΡΡΙ (ΟἹ. 111. 1. 4. Οἷι, 556.) ἢν 180. 5 Π81- 

ταμῖατ. ΟΥ̓Θα 1116 δὲ ᾿οτταν Αγ Ποίθ] θη, 4πππὶ 

ΠΟΙ 10 ἴθι ροτα ῬΟΠ σα [μὰ [οὐἸρίεσιε, 48π86- 

ἄαπὶ ἀγραιμθηΐα ΘΧχ ΠΠΠἰοσῖα Ῥϑίϊτα οί θα θεῖα πὴ 

Δα {6 φαπι Ἰοίϊτιη. Οριι5 Ὡυ!οἰνογοῖ, Ὑὶ- 
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ΟἿ 15 ἅΠΠῸΒ οἱ “ποά [πρτὰ οἱξ (παῖ [Ἀ]- 

16 πὶ [6 χ 4Π1108) ἴπ [οὐ θη ἀα ῬΟΠ σα σΟπ ατηρ 

Λυιποίθ! 68, Ὁ ἀῃπὸ 4. ΟἿ. δά5 (Ο]. τορ, 5.) 

ἀδηπ6 δα ἀπππὰη) ἃ. Οἷ, 525 ΟἹ. 114, 1 (νεῖ 

«ὦ ἀπηππ ἃ, ΟΪ. 556.) Ηδθο ἰριτατ ἔστ οομπ- 

Γοπτϊαπὶ οαπὶ εἶδ. 4πᾶ6 ΝΙΘΡΏΠΥΙα8 (ΗΙΠ. Ῥιοπη. 

Ἴ. Ρ. 47) 46 ἴδπιροσβ πιομαὶξ, 4πὸ Ῥο]  ἰοατα 
Αὐἱποίθ!θ5 (Ουρι οτι. 851. οαἱϊ πΐγαπι ν]ἀϑαΐαῦ 

Ποὺ ἸΟΠρΡῸΠΙ ἰθιηρι.5. 15 ἸΠΘΙΠΙΠΘΥΙΣ ἃ ΟΠ ΠΪα 

Ῥτγοΐθυυὶ Ὁ Πομπιΐπθ, 4αὶ 11 60 ΘἜΈΠΕΓΘ ΓΘΙΓ.ΠῚ 

Ῥτορίεσγθα παθιίανιῖ, απο Ῥγ]ὰ5 4πᾶπ| δά α)- 

Γοἰνεπάαιη ΟρΡὰ5 [6 δοοϊποεσθέ οὐπηῖϊα ἀΠΠΠρ6η- 

ἘΠΠη6 ραν πἤτγανογαῖ αὰᾶθ. ἀρ ορίϊμηο τορα}] 1" 

οἂδ Παῖΐα ἃ ΡΠ} ο ΟΡ ἢ15 Γοστρία ϑγαπὲ [1] 8Π]}- 

416 Ορεγᾶπι 15. ΘΠ Πρ 6618 ἸΘσΊθ 5 ΡΟΡΌ]οΥ πα 

τατα, ΘΥΔΘΟΟΤΙΠ) 4181Π| θαΥ ΔΤ ΟΤ ΠῚ ΡΟ πετδΐ, 

δασαίαι τιῊ ἀθ δα ἰομθ τη68 ῬΟ] ΠΙΟΟΥ ΠῚ 
γεάδεμάα ταῖϊο Πι|. Ῥυῖπηο Ππᾶθο οτα 60 οοῃ- 

ΠΟ ἃ 116 οοποδρίᾶ ογδῖ, αἱ ΔΙΙΤΟΥ 15, 4]- 

θὰ58. Ρ.Ὀ]}1ο6. νϑ θαι Αὐπ οι] 15. Ῥο]οα Ἰηΐρς 

Ῥτεῖατὶ, οορία εἴθ δχειρ]αταπι. ϑδεα Η, Ηδ- 

[1.4 νῖγ ἀοοιΠηη}1, 4π| 1 τοί Δ γναη 15 δῃς- 

{4115 Παῖμ!5 ργδοίθοϊαβ. δἰ, 1 ΠΡῊ18 ΠΡ τα ἴα 5 

ἴδοιε, τι οοτηηηθηταγῖσπι Δ ἄθγθιη, ΝΠ ἡ πτιπι 

ΟΡοῖᾶθ οοπίθχί 8 ΑΥὙἹΠΟΓ6115. ΒΟΠ ΔΙ ᾿Ῥαγίοπι 

ΤΥΡῚ5. ἴαπὶ Ἔχ οὐρῇ [6 ηϊ, οαπὶ Οἴληπο, νῖτο ἅο- 

ΟἸΠΠπηο, σποά σαρούᾶπι δ θηαιὶ Αὐὶ Ποῖοθ]]5. οοῆ- 
ΠΠπππΔ ΘΟ Πη]οαν1. ΗΠῸ νἱγ ΡΥῸ [πα μι πηὰ- 

ἰταΐθ τὶ 116 ῬΓῸ ΨΑΓΡ 5 δἀπιναγοὶ Παιπὶ [6 ἀὉ 



ΧΧΥ͂ΙΙΣΙ 

ἨδλῆΠο Ρ]]ο ρα ἀοοΐογο [0] αν] οἰ ΠΟ 4πιθι 
χα] πὶ ΟΡΕΥΔ6 ἴπ ἰθσοηᾶο το ρθη ἄοηαθ ΑΥἹ- 
ἤοιεῖθ ροία 8 (οἶτοῖ, του ῖβ Ῥοιτασαμι 68 

Ῥγοπῆε, ταὖ ἢ ααϊα Ππαρϑγθὶ 4ὰὸ 1π δἄσπαο 
Αὐιποίθὶθ τὴη6 δαϊαναγθὶ ὈΘΠΙΡΊ6. ΤΠ] ΘΟΙΙΠῚ ΘΟΠ1- 

τπιηϊοδγοῖ, ἀηπαὶδ νι ῬγδοητΠτπ5 αἴηπιθ 

Ῥαν]]Π]απδ6 δὲ ϑυ]ραγοίαηαθ δα Πομπαπη ΘΧαπι- 

ῬΙαγῖα 4π1}} 8 τη πα Γουρίογαμη οοΟὐἀϊοαπη ψΑΥ1Δ5 

Ἰεοϊίοπ 68 ΠῸῚ δποιανέγαϊ γάγα τ πη] Ποθηἕα τηΐ- 

ἨΙ ἰγαηϑιηῖπῖ, αὶ Ῥγοὸ ᾿πθῖῖα πιίογοσ, ΟΡ Ὲ5 
Ἰδοῦ οπιθ5 σΖαδπίπμ 1η δἄθηάο ΑὐιΠοῖθ]θ Ργο- 

ἔδοθυ ἀἸοΙ νὴχ ροῖθῇ; δὸ ἢ φῃϊα εξ φυοά Ὀο- 

Ὧδ6 ἔγαρὶ ἢδο τηθα ὀροτὰ δα Ασιοίθὶ θη γϑᾶπμ- 

ἄσγιι αὐ Ἡδπαῖὰ 1Ππ4 Ργαθοῖρθ Ρουποσα 1]- 

Βεηΐθυ φτοδίθοσ ἨἩδίϊο ἰριταγ οἱ Οἴαμπμπρ νἱν}8 

᾿ππδΔ 1{{Ππ15 ῬᾺ]1οΘ. οταια8. ἄσῸ. ' 

ΘΌΡΘΓΘΙΣ πὶ οχροπαηι [9] οοάϊουπι οἱ δα!- 
ἘΙΟΠῈΠΙ, ααῖθὰ5. τ 115. ἔΠ1η, 

Ῥ 1. (Ραυπηπδ. ῬτΪπη 5) εἰς οοάοχ τϑρὶῃϑ 

Ν: ο0525 οἴνασ 8 Οοἴοπ δ, τη πὰ 1) 66 γ11 ΟΠ Δ]- 

οσοπάγἶαθ, ΑἰμΠθπιθηῇ8. [ουτρία8. Ι͂ἄθπι 1116 εἢ 

Ἰεμοίγ 5, 741 ΔΠΠῸ ΟἸΙΘΟΟΟΟΙ,ΧΧΧΥΨΙ1, 641- 

ἸΙΟΏ ΘΙ ΠΟΠΊΘΥΙ ῬΥΙΠΟΙΡ ΘΙ Οαγανθγαΐ, 

ο. (Ρασῇηθ5. [δου 418) εἷς οοάοχ ὉρΙ5- 

πη. Ν. χ6ι. θοιηρυ οῖηπ5. θρα! ΧΠΠ. 15 δη- 

1οα ἔπι Τιααγαθ δὰ τ᾿πομπδίϊουι 8, ΑἸΠ 8 84Π1 ἴῃ 

χηοπηὶς ΑἰΠο, 

Ῥ 5. (αι πηὰ5 ἰδτιῖ15) οοα, τορ, Ν, φοϑό 

ἘϊΘι ται, Οοἴοῃ δ (θοι! ΧΗ], 



ΧΧΥΙΙΪ 

ἫῬ 4. (Ρατπῃη8. 4ααγίπ5) οοὔ, ἵεσὶ Ν' 509 5, 
ΓΘΟΘΠΊΙΟΥ 18 [Βα οἰδοδπίου [οὐρῖα8.. 

Ρ 5. (Ραυι πα 4α]η1π5) οοα. ταρ, Ν, 1858. 

[5 οοὐδθχ {168 ἰσηΐαπι ρου οσ 5. ΠΡτο8 οοπίϊΞ 

πδὲ οὐπ ρατία “απ 1η46 ἃ ΨΕΥΌ15. ὁτὲ μὲν οὖν 

Ῥ.-. 164, 16 ποῆγ. δα. 

ἍΜ. εἰ ἐοἄοχ Μεάϊοϊαπόηῇς Β, τοΐ. 

ΗἙΪ οἵππεβ χοῦ! [ἀπὲ Ὁ ΠΆΠο [οᾷ διηη:-. 

{Δ ΔΟΟΆΓΑΙΓΠ]6 οοάθχ Ρ τ οοιπραζαῖα8 εἰ 
οὕπὶ 1 αν 4}}}} ΘΠ 10}6. 

Ι,. εἴ Οοάοχ Τρπδηΐ5 ὈἐΒ]]οἐἤθοδα Ῥ11|- 

86. Ηπηο ϑοπηθ συ 5 ΔηΠῸ 1707 οἴτπὶ ἰτῸ 

Οοἴανο 6ὲ [δοῦ πα}: οαρ6 οοΐανο οοπίμ!ε: [δα ν8- 

τἱοίαβ ᾿θοι Ὁ 18 οαση ΑἸ 1π|͵ὰ ῬΥΪΟΤΘ ἔα ΘΟΠΡΤΆΙΕ. 

ΠΑ 1. εἱξ Αἰάμηα ῥύῖοσ, δαϊία ψεπθ 115 ἡ πῚΡ 

τη θη [6 Τπη1ο, ΕῸ]. Ηδπο ϑυ!ρατγρῖο ἱπ!ρΙ σατο πα 

οπίϊσιῖ, ϑομποιάθυθ. Ἐ8ΠῈ σοΟΙηραγανι 6481- 

ἄρα [δ ταπϊαμητηθο 1. ἸοοῚ5 Πα 5ατη 

Εἴ π6 11 [158 ΄αϊάθηι ἀπΠροηΐθσ, Εδπὶ ἱπΠρΥῖ- 

1η18 [δοχΐ8 πὰ, ΦΖαὰπι δάτις οαταραπι ΠΑΡ 

ἀρραζαΐα. 

Α 9. εἰξ ΑἸαΐμα αἰΐοσα, ψϑηθῖ ΜΦΌΣΙΙ. 8. ΟΠ» 

Ταμπίθ Β. (ὐδιποῖϊσ οἄππ ργαθίαιοπο δά δυιοὶ ΤῸΥ- 

ΤΙ], Ηᾶπο οοπιραγανὶξ ϑυ]θυγσίτ5; ϑοῃ ποῖ" 

ἄετιθ, 411 1ρίθ. ΘΟ }18 θαμὰ ΠῸΠ πΓαγρανι, 6χ 

ΘΥΠΡΟΓΡῚΙ δαἀποίαςοηΠ 6 ψαγ 158 Ἰθοιΐοπ 5 σθοθρὶξ; 

[ἃ τππᾶσπα ἀριια Θπ| 6χ 60 οτία οἷ οοπίαῃο, 

αποὰ αἰϊοσταπι οοαΐοατηῃ Ἰδοιίομθ8, 4πᾶ5 ϑυ]- 

““--.τὐὐν  “ “. 



ΧΧΧ ( 

βαγρίαθ ἤσ]ο 4. ο. (΄αϊᾶσπι οοἄϊοθ8) ΠῚ 6πο- 

ἰανϑγαῖ δα Οσμηοιδηαπι 1{|ππὶ ΤΘΙΆΪΙ. 

Βὶ εἰ: Βα] θη 5. χη; ἔὐρὶβ ]οαπμΠῖ5 
ΒΘΌ ΘΙ. 1551. ΓΟ]. 

1Γτἢ οἵ, οἷ δά τὸ ΒαΠΙΘθηῇς (Β 2) ΔΠΗ11550. 

ΤῸ]. Οσητ. εἰμ ου} οἱ ΘΟ 18 Οὐν παϑὶ ἤπάϊο 
τϑοορηϊᾷ δριᾶ Μ. ΠΙπσυιηϊαπη, ΠΠΙ15. ᾿θοι]ο- 

1165 δχ ϑυ]ΡΌΓΡΙΙ ἀρραγαῖι γθοθρὶ. ΙΡΙ τ 1}}] 

δαπὰ 1πἰρίοοσα πο Θομεριῖ; Π6ὺ ΘΟΠ ΘΙ ἄθσγο ἂΐ 

ΥὈΙ ΤΟΥ, 

ψιοῖ, Γοὰ Υ. οἤ: Ῥεῖγι ιοίου σοτηπηθη- 

ταυῖα5 1η ΥΠΠ ΠΡτὸ5. ΑὐΠοῖθ} 15. ἀθ οὁριπιο [α- 
ἰὰ οἰνιαιῖ5. ΕἸογοπΐ. ἀρὰ Ππΐδ8. ΜΘ ΧΧνΥΙ, 

ΟΑΜ. εἷ Οαμεγαυῖ σοππηθηα 5. ῬοΙ 
εἰπι8 ᾿ποΥ6Π1 ἃ ἢ}115 οαϊα5, Ἐταποοῖ. ΔΡ. Απάχ, 

Ὕγεοῖ. ΜΡΙΧΧΧΙ: 

5.01}. εἢ: 'Δριστοτέλους πολιτικῶν καὶ οἰκονομι- 

κῶν τὰ εὑρισκόμενα (ογαμτα ΕΥΙά, Θγ] ατρῖο) ΕΓΔ ἢ- 

οοἵ. ἀρ. Αμάγθαδ ὙΥ 0611 πα θύθ 65. ΜΓ ΡῚΧΧΧΥΙ, 

Οοτι ἴεα Ο. δ: ᾿Αριστοτέλους πὸλιξικῶν τὰ 

σωζόμενα, ἐκδιδόντος καὶ διορθοῦντος Α. ΒΗ, ( Αδαμαν- 

τίου ἹΚοραῦ)" Φιλοτίμῳω δαπάνῃ τῶν ὁμογενῶν, ἐπ᾽ ἀγα» 

9 τῆς Ἑλλαδὸς. Ἔν Παρισίοις, ἐκ τῆς τυπόγραφίας 

1. Μ. Ἐβεράρτουι ΑΩΚΑ,, 86 ἴτγουνθ ὉΠ62 Ελγ- 

γαῖα 1) 1ἀοἱ ρῬέγα δὲ ἢ]5 γπὸ Ϊχοοῦ, Νὸο. 34. 

Οαΐ, ποϊαὲ Οαίαδαθοηῖ, 8, Θ06ΟΗ, εἴ Θ0ΗΝ. 

Θομ ποίου δα! ἰοπθι δὲ ποίδϑ. 

Οταθοοῦα 1πἰοΥρ ἴα τη [οὐρία, ΤΌΟΓΤΕΠῚ 

ΠΟ 5 11 ἘΠΠ11015. αἴ τι8 οἵ, ἡπαηηπαμ παοῖᾷ 



τ - 

ΞωνΣ πὶ Ῥὰ 

--- 

χχὺΐ 

ππὶ Ῥο]Ιἰοα, ΓΟΠΊΡοΥτι.. 1π1α}1ὰ απ ἐπίου {8 

Ρίαμθ δὶ πὶ ὈΙΡ]ΙΟΙ 6 οΙ5 46] 116 !οοτο να]άθ 40- 

Ἰεαπάππη οἷ. Νᾷμπι δἰ πΠ0 1] ΟΟΙΠΙΠΘΗΪΔΤΙΟΒ 

νεγΘ ᾿ηἰριοθσα οομίρουι ΒΙαο Ζαπα ΟΥδεέθηῇ 

ναϊάθ δά δαθιῖο. [15 δῖ Βίαπαϑβ, ΠοπιΌ, [ἀπ6 

4ὰᾶπ 1ηΠἀοοῖα5. ΠὈγαπ) [ΟΥΙΡΠῚ ἢ 15. {Π|Ὶ|1: 

Ῥυιίρα {αἴ αἸοπ15 γεπϑίαθ 1 [Ὧ115. Γρϑοιδηίία, 

Αὐποιθὶα [αἰβαθ [ὉΠ] Π15. φο]]θοῖα ἃ Β]αΠο 

Ζαπα ε Οοἱομιὰ Οτείθηῇ ρΓαϑθυίεγο δο ἴῃ Ὦ. 

ῬΑΠΙ11 ογάϊπθηι δοοῖο. πε 5 1697. 8. Εχ 

ποὺ Πργο πᾶθο γείδυαηαῦ ἃ 1)επηείτ]ο ῬϑίχΖ- 

ΖΟΡΆΪΟ Τιδαοδάϊο 1π: ϑΆσοίο βδίουιοο 8816 Ρυ1- 

τη6 οἰὰ 461] 15014 41 Τιϑαοαάια π6}} ΤΟῃΐο οοἤ]- 

Ῥαῖο 44] ἀοιιοῦ 1). Ρ. ΒΊσθηΖθ, ῬΙδί. 1814. 

Ῥ. 97: τἱουιϑὸβ 11] Ρ, Ζαπθ, οἵδ ἀνθπᾶο ἰγονα" 

ἴο Π6Ι ᾿πηοπαβίδγο αἱ Οἤϊοο 116] 15014 αἱ ΟἸΡτο 

16 ΟΡεσβ αἱ ΑὐἹϑιοίθ]θ τη οβουιτ6 1Π ῬεΥρα- 

τηδηδ; η6]] ἰγαϊίαίο αἀ6]1ὰ ῬΟΪοα, ονο δα 111- 

Β6.ΙῸ τῇ 85381 δυπαϊίο ΟΠ ΘΠῖΟ Ἃ ΤΠ ΟΤΔΠ1- 

τη δῖ] 60 4“ ΟΟϑίδη ΠΟ Ὸ}1, ἀνϑὰ Ἰἰεϊΐο. οἢ 6 1᾿ 65- 

οᾶτο ἀΕ]]᾿ 151ΠῸ 4 1,Θυϊοαάϊα βρη Ῥο τπᾶ τὶ- 

80] αΖίο 8 (6011 58[6581 ΔΌΙ ΤΟΙ ΠΕ] ΔΠΠῸ 56- 

οοπᾶο 461] οἸπηριαθ ΧοΙ Ἐβϑοπᾶο ρτεβί4δ 

4161} Δ58ϑ:η 016 σϑπογα] Ἐπὶὶγοηθ, ἃ πηοί]- 

νο Αϊ Ῥοΐθυ ϑία:Πγθ. 1Π Οᾶ80 Αἱ ΟΘῺΣΪ αἰίδοῦο 

161} ἰδοΐΪαὰ οοὴ ὈΙιὶ δἰοαγοζζα, 1] οθηΐϊσο 4611 

Ιοῖο ἴογζϑ. 

ψοίογθμι νου Ποη Θ ΡΟΪΠ ΓΙ ΟΟΥΠῚ Γγαποορα]]1- 

ΤΟΔΠῚ Εχ ὈΙΠ ΟΊ οι [Θη θη! αἰ γὼ τὰ 11 τι θη απ 

ΑὐορμαΣ ροσυΣ 

διδθο νοι, 



μι “Ἵ 

ΧΚΧΧΊΙΙ 

ΟΡταϊ Οὐ ἀπ Ρ  οἢ ἢ παπησηΐταθ. αΐ οππππὶ }απ- 

ἄἀθ ὈΙΠ οΊΠΘοαΘ πιηϊν υ[ 115. ΠῚ γασαι [6- 

ὨΘΠη[15 Ῥυαθο. 15 ΠΌΘΟΥ ῬΕΥρα 6 Π15. ἨΔ 141{|}- 

3Π15 ἴουπηᾶ ΠΊΔΧΙΠΊα, 41 Οἱ ΠΏ ΘΟ ΘΗ Ϊᾶ- 

ΤΙ Τ ὉΟὨ 1 Π6Γ [ἘΥΠΙΟΠΘ σΆ] 160, ΟἸΠπ| 4}118 ΤΠ 1115 

6Χχ 0115 αὐτοὶ Απάαοῖθ Βα α πα μαπὶ ἐἰπο 15 

δα ΙΗ οἰ θ αι Το μθ πο πη Ῥουν ηΐξ, [ουιρέμ5, πὲ 

νι δίαγ, δποϊογιζαῖα ΡὮΙΠΡΡῚ 46 Οομπ65. Οπδη- 

ΠᾺΔ ΠῚ ΟΠ 1 }}Π1}} ΠΟΤῚ δοῖτηι18 [8Π| Εχ ΨψϑΥ- 

ΠΟ η6 41ᾶπ| εχ σομπηπηθηΐατῖο. [{Ππσπτὰ ἀοοίγ- 

ΔΘ ΔποίοΟΥΙ5. Θχο ἢ απ [αἰποῖαῖ. 1906 ἀδ!ρῃϊοο 

ΟΌΪΤΟ (Ρ. 5. 95) ιᾶθοὸ παιγαπίατ: Ο] οἴ, ) εὶ- 

Ῥίοβ δδὲ 1πὸ ἰϑἷ6 ἰἴὰ οὔ εϑίοιΐ ἘΠῚ βο] μη 

ἜΘΠῚΡ]6 ἀθ ΔΡΡΟΪΟ εὐ ρσύϑμῃΐς Ῥεϊθγιηαρο, Ἐϊ 

ΑΡΥῸ5. ἄὰ ἴθμιρ]8 ἰσπ ζαϊδοϊὲ οἵ νοπᾶοῖς ὯΠ6 

ἘΠ ΔΏ1ΘΓ6 ἄα οοαΐθδαχ 46561165 0) ῬΟπΟΙΣ (ροα- 

ψΑ10) σΟΌΡΕΣ δὲ ΠΟΥ οἷ ῬΘΎΟΙΘΥ δ ἔαϊγα Ρ]μ- 

516 ῈΥ5 6 ϑΟΙρ65, Εἰ δϑίοιὶ Ῥοὰσ 165 ῬΡοῦχεδ. 

(Ῥανγ65) 4111 π6᾽ Ῥοποιθηΐ Δομεῖοσ σομξθδα δὲ 

πὴ δἱ πηαγίθαμ οἵ ἰαηΐ 465 1Π5ΓΒ 1168, 

ΟΣ θα. ΙΘΠ86  ΘΟΌΟΧ ΧΙΙΠΙ ἃ, ἃ. ΧΧΥ ΤΠ ΑΠρ. 

" 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΞ ΠΟΛΙΤΙΚΩ͂Ν ΤΟ Α. 

ΤΠ, ᾿Επειδὴ πᾶσαν πόλιν δρῶμεν "οινωνίαν τινὰ 

οὖσαν, καὶ πᾶσαν ποινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν 

συνεστηπυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαϑοῦ χά- 

Ἵ πάντα πράττουσι πάντες)" δῆλον, ὡς πᾶσαι μὲν 

ἀγαθοῦ τινος στοχάξφονται, μάλιστα δὲ, καὶ τοῦ πυ- 

ριωτάτου πάντων, ἣ πασῶν πυριωτάτη παὶ πάσας 

περιέχουσα τὰς ἄλλας’ αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἣ παλουμένῃ 

πόλις καὶ ἢ ποινωνίαᾳ ἣ πολιτική, 

Ὅσοι μὲν οὖν οἴονται πολιτικὸν καὶ βασιλικὸν καὶ 

 οἰπονομικπὸν καὶ δεσποτικὸν εἶναι τὸν αὐτόν, οὐ καλῶς 

“Λέγουσι' πλήϑει: γὰρ καὶ ὀλιγότητι νομίξουσι διαφέρειν, 

εἰλλ᾽ οὐκ εἴδει τούτων ἕκαστον" οἷον. ἂν μὲν ὀλίγων, δε- 
ΎΝΕΙ 
Ὁπότην, ἂν δὲ πλειόνων οἰκονόμον, ἂν δ᾽ ἔτι πλειό- 

γῶν, πολιτικὸν ἢ βασιλιμόν- ὡς οὐδὲν διαφέρουσαν 

“μεγάλην οἰκίαν ἢ μιηρὰν πόλιν. Καὶ πολιτικὸν δὲ 

᾿ καὶ βασιλικόν, ὅταν μὲν αὐτὸς ἐφεστήπῃ, βασιλικόν, 
ΜΗ ᾿ 

10 



το 

δὸ 

30 

-" ᾿ ἢ κα ρμἷ ἔ: ᾿ , ἐν λα ἄλλοις. παὶ ἐν τούτοις κάλλιστ᾽ ἂν οὕτω ϑεωρήδεϊιεν. 

4 ΡῈ Ν ΑΙ ὟὟΥ «ὥῶ 
" ν ΤῊ 

͵ , ᾿ ͵ ᾽Ν 

ἈΒΙΒΤΟΤ. ῬΟΙΙ͂Τ. Ἐ λ 

ὅταν δὲ κατὰ λόγους τῆς ἐπιστήμης τῆς μού. 

κατὰ μέρος ἄρχων καὶ ἀρχόμενος, πολιτικόν. Ταῦτα, 

δ᾽ οὐμ ἔστιν ἀληϑῆ. ““ῆλον δ᾽ ἔσται τὸ λεγόμενον. 

ἐπιόποποῦσι κατὰ τὴν ὕφηγημένην μέϑοδονγ. Ὥσπερ, 

γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ σύνϑετον μέχρε τῶν ἀσυνϑέν, 

τῶν ἀνάγπη διαιρεῖν " ταῦτα γὰρ ἐλάχιστα μόρια τοῦ. 

παντός" οὕτω παὶ πόλιν, ἐξ ὧν σύγκειται, σκοποῦν-. 

τες ὀψόμεϑα "αὶ περὶ τούτων μᾶλλον, τί χε διαφέ-, 

ρουσιν ἀλλήλων, καὶ εἴ τε τεχνικὸν ἐνδέχεται: λα- 

βεῖν περὶ ἕκαστον τῶν ῥηϑέντων. Ἐ δή τις ἐξ εἰρ-. 

χῆς τὰ πράγματα τὰ φυόμενα βλέψειεν, ὥσπερ ἐν τοῖς 

ἀνάγκη δὴ πρῶτον συνδυάθφεσϑαι τοὺς ἄνευ ἀλ- 

λήλων μὴ δυναμένους εἶναι, οἷον ϑῆλυ μὲν καὶ 

αἀῤῥεν, τῆς γενέσεως ἕνεκεν" καὶ τοῦτο οὐκ ἐπ προαι- 

ρέσεως, ἀλλ’ ὥσπεϑρ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις «Φῴώοις, καὶ 

φυτοῖς ἼΠΤΟΥ τὸ ἐφίεσθαι, οἷον αὐτὸ, τοιοῦτον, 

γάμενὸον Ἰῷ σώματι ταῦτα ποιεῖν, ἀρχόμενον κα 

φύσει δοῦλον" διὸ δεσπότῃ καὶ δδύλῳ» ταὐτὸ δυμῳξ- 

ρει. Φύσει μὲν οὖν διώριδται τὸ ϑῆλυ καὶ τὸ δοῦ: 

λον" οὐδὲν γὰρ ἣ φύσις ποιεῖ τοιοῦτον, οἷον χαλποτύ- 

ποι τὴν δελφικὴν μάχαιραν, πενιχρῶς, ἀλλ᾽ ἕν πρὸς 

ἕν" οὕτω γὰρ ἂν ἀποτελοῖτο κάλλιστα τῶν ὀργάνων 

ἕκαστον. μὴ πολλοῖς ἔργοις, ἀλλ᾽ ἑνὶ δουλεῦον. Ἐν δὲ 

τοῖς βαρβάροις τὸ ϑῆλυ παὶ δοῦλον τὴν αὐτὴν ἔ ᾿ 

τάξιν" αἴτιον δ᾽, ὅτι τὸ φύσει ἄρχον οὐ ἔχουσιν, 

ἀλλὰ γίνεται ἢ κοινωνία αὐτῶν δούλης καὶ βοὴν 

“1ὖό φαιν οἱ ποιηταὶ 

Βαρβάρων δ᾽ “Ελληνᾶς ἄρχειν εἶκε" 
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ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν. Ἐκ μὲν 
Ἢ - » , ,ὔ 

᾿ς οὖν τούτων τῶν δύο ποιναγνιῶν οἰκία πρώτη; καὶ 

ὀρθῶς Ἡσίοδος εἶπε ποιήσας 
Ν 

! 
ἵ ἐγ Οἶχκον μὲν πρώτιστα; γυναῖκά τεν βοῦν τ᾽ ἀροτῆρα. 
ἃ 

Ἵ ὁ γὰρ βοῦς ἀντὶ οἰκέτου τοῖς πένησίν ἐστιν. Ἢ μὲν 

οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα, κοινωνία κατὰ 
ὶ 
᾿ φύσιν οἷκός ἐστιν οὃς Χαρώνδας. μὲν καλεῖ. ὅμοσει- 

ῇ 

᾿ἰπύους, Ἐπιμενίδης δὲ ὁ Κρὴς ὅδὁμοκάπους. Ἢ δ᾽ ἐκ 

πλειόνων οἰραῶν κοινωνία πρώτη χρήσεως ἕνεκεν μὴ 

φημέρου, κώμη" μάλιστα δὲ κατὰ φύσιν ἔοικεν ἣ 

κώμη ἀποικία οἰκίας. εἶναι, οὺς καλοῦσί τινες ὅμο- 
“γάλαπτας, παῖδάς τε παὶ παίδων παῖδας. Διὸ καὶ 

τοπρῶτον ἐβασιλεύοντο αἱ πόλεις, καὶ νῦν ἔτι τὰ 

οι ἔϑνη" ἔκ βασιλευομένων γὰρ συνῆλθον: πᾶσα γὰρ 

᾿ οἰκία βασιλεύεται ὑπὸ τοῦ πρεσβυτάτου' ὥστε καὶ 

αἱ ἀποικία: διὰ τὴν συγγένειαν. Καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ 

λέγει Ὅμηρος : 
..- ϑεμιστεύει ὃξ ἕκαστος 

; ἸΠαΐδων ἠδ᾽ ἀλόχων" 

᾿ιδὅποράδες γάρ: παὶ οὕτω τὸ ἀρχαῖον ῴπρουν. Καὶ 

τοὺς Θεοὺς δὲ διὰ τοῦτο πάντες φασὶ βασιλεύεσϑαι, 

ὅτε καὶ αὐτοὶ, οἱ μὲν ἔτι νῦν, οἱ δὲ τὸ ἀρχαῖον, 

ἐβασιλεύοντο" ὥσπερ δὲ καὶ τὰ εἴδη ἑαυτοῖς ἀφομοιοῦ- 

᾿ διν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω παὶ τοὺς βίους τῶν ϑεῶν. Ἡ δ᾽ 

ΝᾺ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος, πόλις, ἢ δὴ πάσης 

; ἔχουσα πὲρας τῆς αὐταρκείας, ὡς ἔπος μὲν εἰπεῖν, γινο- 

ἢ μένη οὖν τοῦ ξῆν ἕνεκεν. οὖσα δὲ τοῦ εὖ δῆν. Ζιὸ 

πᾶσα πόλις φύσει ἐστίν, εἴπερ καὶ αἷ πρῶται κοινω»- 

οἷον γὰρ ἕκαστόν ἐστι τῆς γενέσεως τελεσϑείσης, 

᾿ χαύτην. φαμὲν τὴν φύδιν εἶναι ἑκάστου, ὥσπερ ἀν- 

᾿ϑρώπου, ἵππου, οἰκίας. Ἔτι τὸ, οὗ ἕνεκα καὶ τὸ 
ἵ Α 5 , 

᾿ ψίαι: τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων" ἢ δὲ φύσις τέλος ἐστίν". 
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τέλος, βέλτιστον" ἢ δ᾽ αὐτάρκεια καὶ τέλος βέλτι- 

στον" ὧκ τούτων οὖν φαινερόν, ὅτι τῶν φύσει ἣ πό- 

λις ἐστί, καὶ ὅτι ἄνθἠγωπος φύδεξ πολιτικὸν δῶδν 

καὶ ὃ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι φαῦ- 

λός ἐστιν, ἢ κρείττων ἢ ἄνθρωπος: ὥσπερ “καὶ δ᾽ 

ὕφ᾽ Ὀμήρου λοιδορηϑεὶς ἀφρήτωρ, ἀϑέμιστοξ, ἀνέ- 

Ὅτιος" ἅμα “γὰρ φύσει τοιοῦτος παὶ πολέμου ἐπιϑυ- 

μητὴς, ἅτεπὲρ ἄξυξ ὦν, ὥσπερ ἐν πετεινοῖς. Ζ]ότι δὲ 

πολιτικὸν ὃ ἄγϑρωπος δῶον, πάσης μελίττης καὶ παν- 

τὸς ἀγελαίου ξάου μᾶλλον, δῆλον' οὐδὲν γὰρ, ὥς 

φαμεν, μάτην ἢ φύσις ποιεῖ" λόγον δὲ μόνον ἄν- 

ϑρωῶπος ἔχει τῶν ξώων" ἣ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπη- 

οῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον" διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὕπ- 

ἄρχει δώοιξ' μέχρι γὰρ τούτου ἢ φύσις αὐτῶν 

ἐλήλυϑεν), ὥστε αἰσϑάνεσϑαι τοῦ λυπηροῦ καὶ δέος 

καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις" ὃ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ 

δηλοῦν ἐστε τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν: ὥστε 

γαὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον. Τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἢ 

ἄλλα φῶα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαϑοῦ. 

καὶ καποῦ παὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ “τῶν ἄλλων 

αἴσϑησιν ἔχειν. Ἢ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οὐγείδν 

μαὶ πόλιν. Καὶ πρότερον δὴ τῇ φύσει πόλις ἢ οἷ- 

κία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστι' τὸ γὰρ ὅλον πρότερον 

ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους' ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ 

ὅλου, οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ Κγεὶρ, “εἰ μὴ δμωνύμωξ, 

ὥσπερ εἴ τις λέγει τὴν λιϑίνην' διαφϑαρεῖδα γὰρ 
ἔσται τοιαύτη. Πάντα δὲ τῷ ἔργῷ ὥρισται καὶ τῇ 
δυνάμει, ὥστε μηκέτι τοιαῦτα ὄντα οὐ λεκτέον τὰ αὖ- 
τὰ εἶναι, ἀλλ᾽ ὁμώνυμα. Ὅτι μὲν οὖν ἢ πόλις καὶ ἵ, 
φύσει καὶ πρότερον ἢ ἕκαστος δῆλον" εἰ γὰρ μὴ αὐ- 
τάρπης ἕκαστος χωρισϑεὶς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρξ-. 
σιν ἔξει πρὸς τὸ ὅλον' ὃ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν. 

᾿ 
ΧΕ. 
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ἢ μηδὲν δεώμενος δ’ αὐτάρκειαν οὐδὲν μέρος πό- 

“ζεως" ὥστε ἢ ϑηρίον ἢ Θεός. Φύσει μὲν οὖν ἡ δρμὴ 

ἐγ πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν" ὃ δὲ πρῶτος 

συστήσας μεγίστων ἀγαβῶν αἴτιος. ὥσπερ γὰρ καὶ 

᾿τελεωϑὲν βέλτιστον τῶν ξώων ὃ ἀγϑρωπός ἐστιν, 

σϑὕτω. καὶ χωρισθὲν νόμου καὶ δίκης χείριστον πάν- 
1 
τῶν" χαλεπῳτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα" ὃ δ’ ἄν- 7 

ρωπος ὅ ὅπλα-ἔχων φύεταε φρονήσει καὶ ἀρετῇ. οἷς 

Ε" τἀναντέα ἔστε γρῆσϑαι μάλιστα. Ζ1:ὸ ὠνοσιώ- 

Ἅτον παὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς παὶ πρὸς ἀφρο- 

δίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον. Ἢ δὲ δικαιοσύνη πὸο- 

λιτικόν" ἣ γὰρ δίκη πολιτικῆς ποινωνίας τάξις ἐστίν" 

τῇ. δὲ δίκη τοῦ δικαίου πρίσις. 

ξὰ Ἢ. Ἐπεὶ δὲ φανερὸν, ἐξ ὧν μορίων ἢ πόλις 

συνέστηκεν, ἀνάγκη περὶ οἰκίας εἰπεῖν πρότερον. 

ἱμασα πε ᾷ πόλις ἐξ οἰιῶν σύγπειτατ᾽" οἰκίας δὲ 

μέρη. ἐξ ὧν αὖϑις οἰκία συνίσταται" οἰκία δὲ τέλειος" 

δούλων καὶ ἐλευθέρων" ἐπεὶ δ᾽ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις 

’ 3 
“μέρη οἰκίας δεσπότης καὶ δοῦλος, παὶ πόσις καὶ 
Ι 

[ ρῶτον ἕκαστον δητητέον, πρῶτα δὲ καὶ ἐλάχιστα 

' 

ἦ ω 
τῶν δπκεπτέον εἴη, τί ἕκαστον κπαὶ ποῖον δεῖ εἶνατ: 

γὰρ ἡ γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς σύξφευξες)" καὶ τρίτον 4 

τεκνοποιητινή " κμαὶ αὕτη γὰρ οὐκ ὠνόμασται ἰδίῳ 
. - 

δέ τι μέρος. ὃ δοκεῖ τοῖς μὲν εἶναι οἰκονομία. τοῖς 

δὲ Μέγιστον μέρος αὐτῆς, ὅπως δ᾽ ἔχεε Θϑεωρητέον. 

λέγω δὲ περὶ τῆς καλουμένης χρηματιστεκῆς. ΤΙρῶ- 

τον δὲ περὶ δεσπότου παὶ δούλου εἴπωμεν, ἵνα τά 

τε πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν ἴδωμεν κἂν εἴ τε 
4 ς "τὸ εἰδέναι περὶ αὐτῶν δυναίμεϑα λαβεῖν βέλ- 

ἄλοχος, καὶ πατὴρ καὶ τέκγα" περὶ τριῶν ἂν τού- 

Ταῦτα δ᾽ ἐστὲ δεσποτικὴ καὶ γαμική (ἀνώγωμον ̓  

ὅὄματι. "Εστωσαν δ᾽ αὗται τρεῖς ἃς εἴπομεν. ᾿Εστεὶ 
Ἂ 
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τιον τῶν νῦν ὑπολαμβανομένων" τοῖς μὲν γὰρ δο- 

Ἂεῖ ἐπιστήμη τέ τις εἶναι ἣ δεσποτεία καὶ ἣ αὐτὴ 

οἰκονομία καὶ δεσποτεία, καὶ πολιτικὴ παὶ βασι- 

λική. παϑάπερ εἴπομεν ἀρχόμενοι" τοῖς δὲ παρὰ 

φύσιν τὸ δεσπόδξειν' νόμῳ γὰρ τὸν μὲν δοῦλον 

εἶναι, τὸν δ᾽ ἐλεύϑερον'" φύσει δ᾽ οὐδὲν διαφέ- 

ρειν" διόπερ οὐδὲ δίκαιον" βίαιον γάρ. ᾿Επεὶ οὖν 

ἡ πτῆσις μέρος τῆς οἰκίας ἐστί, καὶ ἢ γιτητιυκὴ μέρος 

τῆς οἰκονομίας " ἄνευ γὰρ τῶν ἀναγκαίων ἀδύνατον 

καὶ δῆν καὶ εὖ δῆν. Ὥσπερ ταῖς ὡρισμέναις τέ- 

χναις ἀναγκαῖον ἂν εἴη ὑπάρχειν τὰ οἰκεῖα ὄργανα, 

εἰ μέλλει ἀποτελεσϑήσεσϑαι τὸ ἔργον, οὕτω παὶ τῶν 

οἰκονομικῶν" τῶν δ᾽ ὀργάνων τὰ μὲν ἄψυχα; τὰ δ᾽ 

ἔμψυχα" οἷον τῷ κυβερνήτῃ ὃ μὲν οἵαξ ἄψυχον, ὃ 

δὲ πρωρεὺς ἔμψυχον' ὃ γὰρ ὑπηρέτης ἐν ὀργάνου 

εἴδει ταῖς τέχναις ἐστίν. Οὕτω καὶ τὸ κτῆμα ὄργα- 

γον πρὸς δωήν ἐστι, καὶ ἣ πτῆσις πλῆϑος ὀργάνων 

ἐστί, καὶ ὃ δοῦλος Ἠτῆμά τι ἔμψυχον, καὶ ὥσπερ 

ὄργανον πρὸ ὀργάνων πᾶς ὃ ὑπηρέτης. Εἰ γὰρ 

ἠδύνατο ἕκαστον τῶν ὀργάνων Ἀελευσϑὲν ἢ προαι- 

σϑανόμενον ἀποτελεῖν τὸ αὐτοῦ ἔργον, [ἢ] ὥσπερ τὰ 

Ζαιδάλου φασὶν ἢ τοὺς τοῦ Ἡφαΐστου τρίποδας, 

οὖς φησιν ὃ ποιητὴς αὐτομάτους ϑεῖον δύεσϑατε ἐγῶ- 

να, οὕτως αἵ περκίδες ἐκέρκιξδον εὐταὶ παὰ τὰ 

πλῆκτρα ἐκιϑάριξεν, οὐδὲν ἂν ἔδεε: οὔτε τοῖς εἶρχι- 

τέκτοσιν ὑπηρετῶν, οὔτε τοῖς δεσπόταις δούλων. Τὰ 

μὲν οὖν λεγόμενα ὄργανα ποιητικὰ ὄργανά ἐστιν" 

τὸ δὲ κτῆμα πραπτικόν" ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς κερκίδος, 

ἕτερόν τι γίνεται παρὰ τὴν χρῆσιν αὐτῆς" ἀπὸ δὲ τῆς 

ἐσθῆτος καὶ τῆς κλίνης ἢ χρῆσις μόνον. [Ετι δ᾽ ἐπεὶ 

διαφέρει ἣ ποίησις εἴδει καὶ ἢ πρᾶξις, καὶ δέονται εἰμ- 

φότεραι ἰὀργάνων, ἀνάγκη καὶ ταῦτα τὴν αὐτὴν 
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ἔχειν διαφοράν. Ὃ δὲ βίος πρᾶξις, οὐ ποίησίς, ἐστι 

διὸ καὶ ὃ δοῦλος ὑπηρέτης “ὰ πρὸς τὴν πρᾶξιν. 

"Τὸ δὲ ,ϑῆμα: λέγεται, ὥσπερ “καὶ τὸ μόριον; τό τὲ 

γὰρ μόριον οὐ μόνον ἄλλου ἐστὶ μόριον, ἀλλὰ πκαν᾿ 

ὅλως ἄλλου. - Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κτῆμα. Ζηιὸ ὃ μὲν 

δεσπότης τοῦ δούλου. δεσπότης μόνον, ἐκείνου δ᾽ 

οὐ;ς ἔστιν: δ᾽ δὲ δοῦλος οὐ. μόνον δεόπότου δοῦλός 

ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ὅλως ἐκείνου. Τίς μὲν οὖν ἢ φύσις 

" χοῦ δούλου παὶ τίς ἣ δύναμις, ἐπ᾿ τούτων δῆλον" ὃ 

γὰρ μὴ αὑτοῦ φύσει, ἀλλ᾽ ἄλλου, ἄνθρωπος δὲ, 

οὗτος φύσει δοῦλός ἐστιν. Ἄλλου δ᾽ ἐστὶν ἀἄνϑρωῶπος, 

ὃς ἂν πτῆμα ἡ ἄνθρωπος ὦν: πτῆμα δὲ ὄργανον. 

πραμτιπὸν παὶ «χωριστόν. Πότερον δ᾽ ἔστε τις φύσεε 

τοιτοῦτος, ἢ οὔ, καὶ πότερον βέλτιον καὶ δίκαιόν τίν 

δουλεύειν, ἢ οὔ, ἀλλὰ πᾶσα δουλεία παρὰ φύδιν' 

ἐστί, μετὰ ταῦτα δηεπτέον" οὐ χαλεπὸν δὲ, καὶ Ὑῷ᾽ 

λόγῳ ϑεωρῆσαι καὶ ἐκ τῶν γινομένων παταμαϑεῖν. 

' 

ἔργον" ὅπου δὲ τὸ μὲν ἄρχει, τὸ δ᾽ ἄρχεται, ἔστε τε" 

τούτων ἔργον. Ὅσα γὰρ" ἐκ πλειόνων συνέστημε πὰδ' 

Τὸ γὰρ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι οὐ μόνον τῶν ἀνε" 

αγκαίων, ἀλλὰ παὶ τῶν συμφερόντων, ἐστέ καὶ εὐθὺς. 

ἐκ γενετῆς ἔνια διέστηκε τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ̓ἄρχοσσαι, τὰ 

δ᾽ ἐπὶ τὸ ἄρχειν, καὶ εἴδη πολλὰ καὶ ἀρχόντων παὲ 

ἀρχομένων ἐστί: καὶ ἀεὶ. βελτίων: ἢ ἀρχὴ ἢ τῶν βελ-" 

τιόνων καὶ ἀρχομένων; οἷον ἀμϑρώπου “ἢ ϑηρίρυ"" 

τὸ γὰρ ἀποτελούμενον ἀπὸ τῶν. βελτιόνων", βέλτεον 

γίνεται ἕν τι κοινὸν, εἴτε ἐς συνεχῶν: εἴτε ἐκ διῇὶ 

ἐνων, ἐν ἅπασιν ἐμφαένεται τὸ ἄρχον. καὶ τὸ ΉΜ μφ ᾿ 

ἀρχόμενον" καὶ τοῦτο ἐπ τῆς “ἁπάσης φύσεως ἕἐνυν 

πάρχει τοῖς ἐμψύχοις. (Καὶ [γὰρ] ἐν τοῖς μὴ μετέ- 

χουσι δωῆς ἐστί τις ἀρχὴ; οἷον ἁρμονίας" " ἀλλὰ 

ταῦτα μὲν ἴδως ἐξωτερικωτέρας ἐφτὶ σκέψεως.). Τὸ 
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δὲ δῶον πρῶτον συνέστηκεν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος" 

ὧν τὸ μὲν ἄρχον ἐστὶ φύσει, τὸ δ᾽ ἀρχόμενον. «ἁΙεῖ. 

δὲ σκοπεῖν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουσε μᾶλλον τὸ 

φύσει καὶ μὴ ἐν τοῖς διεφθαρμένοις" διὸ καὶ τὸν; 

βέλτιστα διακείμενον, καὶ κατὰ σῶμα καὶ κατὰ ψυ- 

χὴν, ἄνθρωπον ϑεωρητέον, ἐν ᾧ τοῦτο δῆλον" τῶν. 

γὰρ μοχϑηρῶν. ἢ μοχϑηρῶς ἐχόντων δόξειεν ἂν ἄρ-' 

χεῖν πολλάκις τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς. διὰ τὸ φαύλως 

καὶ παρὰ ρύσιν ἔχειν. Ἔστι δ᾽ οὖν, ὥσπερ λέγομεν, 

πρῶτον ἐν ξδώῳ ϑεωρῆσαι παὶ δεσποτικὴν ἀρχὴν καὶ. 
πολιτικήν. Ἢ μὲν γὰρ ψυχὴ τοῦ σώματος ἄρχεε 

δεσποτικὴν ἀρχὴν, ὃ δὲ νοῦς τῆς ὀρέξεως πολιτικὴν 

παὶ βασιλικήν: ἐν οἷς φανερόν ἐστιν, ὅτε κατὰ φύ- 

σιν καὶ συμφέρον τὸ ἄρχεσθαι τῷ σώματι ὑπὸ τῆς 

ψυχῆς καὶ τῷ παϑητιπῷ μορίῳ ὑπὸ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ 

μορίου τοῦ λόγον ἔχοντος" τὸ δ᾽ ἐξ ἔσου ἢ ἀνάπαλιν 

βλαβερὸν πᾶσι. Πάλιν ἐν ἀνθρώπῳ καὶ τοῖς ἄλ-" 

λοις δώοις ὡσαύτως" τὰ μὲν γὰρ ἥμερα τῶν ἀγρίων 

βελτίω τὴν φύσιν; τούτοις δὲ πᾶσι βέλτιον ἄρχεσϑαε 

ὑπ᾿ ἀνθρώπου" τυγχάνει γὰρ σωτηρίας οὕτως. Ἔτε, 

δὲ τὸ ἄῤῥεν πρὸς τὸ ϑῆλυ φύσει τὸ μὲν κρεῖττον τὸ δὲ. 

χεῖρον, τὸ μὲν ἄρχον τὸ δὲ ἀρχόμενον. Τὸν αὐτὸν. 

δὲ τρόπον ἀναγκαῖον εἶναι παὶ ἐπὶ πάντων ἀνϑθρώ- 

πων. Ὅσοι μὲν οὖν τοσοῦτον διεστᾶσιν, ὅσον ψυχὴ 

σώματοδ, καὶ ἄνθρωπος ϑηρίου, ᾿ διάπεινται τοῦ- 

τον τὸν τρόπον: ὅσων ἐστὶν ἔργον ἣ τοῦ σώματος. 

χρῆσις, καὶ τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν βέλτιστον, οὗτοι 

μέν εἰσε φύσει δοῦλοι: οἷς βέλτιόν ἐστιν ἄρχεσϑαε 

ταύτην τὴν ἀρχὴν, εἴπερ καὶ τοῖς εἰρημένοις. Ἔστε.. 

γὰρ φύσει δοῦλος ὃ δυνάμενος ἄλλου εἶναι: διὸ καὶ 

ἄλλου ἐστί: καὶ ὃ κοινωνῶν λόγου τοσοῦτον, ὅδον 

αἰσϑάνεσϑαι ἀλλὰ μὴ ἔχειν: τὰ γὰρ ἄλλα δῶα οὐ 
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λόγου αἰσϑανόμενα, ἀλλὰ παϑήμασιν ὑπηρετεῖ. Καὶ 

ἢ χρεία δὲ παραλλάττει μιπρόν" ἣ γὰρ πρὸς τάν- 

ἀγπκαῖα τῷ σώματι βοηϑία γίνεται παρ’ ἀμφοῖν. 

παρά τε τῶν δούλων καὶ παρὰ τῶν ἡμέρων δώων. 

Βούλεται μὲν οὖν ἣ φύσις καὶ τὰ σώματα διαφέρον- 

τα ποιεῖ τὰ τῶν ἐλευϑέρων καὶ τῶν δούλων, τὰ 

μὲν ἰσχυρὰ πρὸς τὴν ἀναγπαίαν χρῆσιν, τὰ δ᾽ ὀρϑὰ 

παὶ ἄχρηστα πρὸς τὰς τοιαύτας ἐργασίας, ἀλλὰ χρή- 

σιμὰ πρὸς πολιτικὸν βίον" οὕτως δὲ καὶ γίνεται 

δίῃρημένος εἴς τε. τὴν πολεμικὴν χρείαν καὶ τὴν εἰρη- 

γικήν" συμβαίνει δὲ πολλάκις καὶ τοὐνατίον, τοὺς μὲν 

τὰ σώματα ἔχειν [τῶν] ἐλευϑέρων, τοὺς δὲ τὰς ψυχάς. 

᾿Επεὶ τοῦτό γε φανερόν, ὡς εἰ τοσοῦτον γένοιντο 

διάφοροι τὸ σῶμα μόνον, ὅσον αἵ τῶν ϑεῶν εἰπκόνες, 

τοὺς ὑπολειπομένους πάντες φαῖεν ἂν ἀξίοῦς εἶναε 

τούτοις δουλεύειν. Εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῦ σώματος τοῦτ᾽ ἀλη- 

ϑές, πολὺ δικαιότερον ἐπὶ τῆς ψυχῆς τοῦτο διωρί- 

ὄϑαι. ᾽4λλ᾽ οὐχ ὁμοίως ῥᾷδιον ἰδεῖν τό τε τῆς ψυχῆς 

καλλος καὶ τὸ τοῦ σώματος. Ὅτε μὲν τοίνυν εἰσὶ 

φύσει τινὲς οἱ μὲν ἐλεύϑεροι, οἱ δὲ δοῦλοι, φανερόν" 

οἷς καὶ συμφέρει τὸ δουλεύειν καὶ δίκαιόν ἐστι. 

Ὅτε δὲ καὶ οἱ τἀναντία φάσποντες τρόπον τιγὰ λέ- 

γουσιν ὀρϑῶς, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. Ζιχῶς γὰρ λέγε- 

ται τὸ δουλεύειν καὶ ὃ δοῦλος. Εστε γάρ τις πατὰ. 

γόμον δοῦλος καὶ δουλεύων" ὃ γὰρ νόμος ὁμολογία 

τίς ἐστιν, ἐν ᾧ τὰ ματὰ πόλεμον πρατούμενα τῶν 

γρωτούντων εἶναί φασιν" τοῦτο δὴ τὸ δίκαιον πολλοὶ 

τῶν ἐν τοῖς νόμοις, ὥσπερ βήτορα, γράφονται πα- 

ρανόμων, ὡς δεινὸν, εἰ τοῦ βιάσασϑαι δυναμένου 

καὶ πατὰ δύναμιν κρείττονος ἔσται δοῦλον καὶ ἐρ- 

χόμενον τὸ βιαδϑέν. Καὶ τοῖς μὲν οὕτως δοκεῖ, τοῖς 

δ᾽ ἐκείνως, καὶ τῶν σοφῶν. Αἴτιον δὲ ταύτης τῆς 
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ἀγν ἈΒΙΘΤΟΤ. ῬΟΠΙΤ. 

ὠμφισβητήσεως παὶ ὃ ποιεῖ τοὺς λόγους ἐπαλλάττειν, 

ὅτε τρόπον τινὰ ἀρετὴ τυγχάνουσα χορηγίας παὶὲ 

βεάξεσϑαι δύναται μάλιστα" καὶ ἔστιν αἰεὶ τὸ πῤρα- 

τοῦν ἐν ὑπεροχῇ ἀγαϑοῦ τινος" ὥστε δοκεῖν μὴ ἄνευ 

«ἐς: 

ν 

Ξ: δὴ 7 
ἀρετῆς εἶναι τὴν βίαν, ἀλλὰ περὶ τοῦ δικαίου μό- 

γὸν εἶναι τὴν ἀμφισβήτησιν διὰ γὰρ τοῦτο τοῖς μὲν 

εὔνοια δοκεῖ τὸ δίκαιον "εἶναι, τοῖς δ᾽ αὐτὸ τοῦτο 

δίκαιον, τὸ τὸν ἨἩρείττονα ἄρχειν. Ἐπεὶ διαστάντων, 

γε χωρὶς τούτων τῶν λόγων οὔτ᾽ ἰόδχυρὸν οὐϑὲν 

ἔχουσιν οὔτε πιϑανὸν ἅτεροι λόγοι, ὡς οὐ δεῖ τὸ 

βέλτιον κατ᾿ ὠρετὴν ἄρχειν καὶ δεσπόδειν- ὅλως 
δὰ ε β .“ 

δ᾽ ὠντεχόμενοϊΐ τινες ὡς οἴονται δικαίου τινός" ὃ γὰρ. 

γόμος δίκαιόν τε" τὴν πατὰ πόλεμον δουλείαν τιϑέασε 

δικαίαν: ὥμα δ᾽ οὔ φασι" τήν τε γὰρ ἀρχὴν ἐνδέχε- 

ται μὴ δωοιαίαν εἶναι τῶν πολέμων: παὶ τὸν ἀνάξιον 

δουλεύειν οὐδαμῶς ἂν φαίη τις δοῦλον εἶνατ" εἰ δὲ 

μή. συμβήσεται τοὺς εὐγενεστάτους εἶναι δοκοῦντας 

δόύλους εἶναι καὶ ἔκ δούλων, ἐὰν συμβῇ πραϑῆναξκ 

ληφϑέντας. “ἁηόπερ᾽ αὐτοὺς οὐ βούλονται λέγειν δού- 

λους, ἀλλὰ τοὺς βαρβάρους. Καίτοι ὅταν τοῦτο λέ- 

γῶσιν, οὐδὲν ἄλλο δητοῦσιν, ἢ τὸ φύσει δοῦλον, 

ὅπερ ἐξ ἀρχῆς εἴπομεν. ᾿νάγπη γὰρ εἶναί τινας 

φάναι τοὺς μὲν πανταχοῦ δούλους, τοὺς δ’ οὐδαμοῦ. 

Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον παὶ περὶ εὐγενείας" αὐτοὺς μὲν; 

γὰρ οὐ μόνον παρ᾽ αὑτοῖς εὐγενεῖς, ἀλλὰ πανταχοῦ. 

γομίξουσιν" τοὺς δὲ βαρβάρους οἴποι μόνον, ὡς ὅν τε. 

τὸ μὲν ἁπλῶς εὐγενὲς παὶ ἐλεύϑερον, τὸ δ᾽ οὐχ. 

ἁπλῶς: ὥσπερ καὶ ἣ Θεοδέκτου ᾿Ελένη φησί". 

9είων δ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοῖν ἔκγονον ῥιξωμάτων 
, 4“ - »»» , 

τὶς ἂν προσειπεῖν αξιώσειξ λατριν ; 

Ὅταν δὲ τοῦτο λέγωσιν, οὐδενὶ ἀλλ᾽ ἢ ἀρετῇ καὶ 

κακίᾳ διορίξουσι τὸ δοῦλον καὶ ἐλεύϑερον καὶ τοὺς 
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εὐγενεῖς καὶ τοὺς δυσγενεῖς" ἀξιοῦσι γὰρ ὥσπερ ἐξ ἀν- 
ϑρώπου ἄνϑρωπον καὶ ἐκ ϑηρίων γίνεσϑαι ϑηρίον, οὔ- 

τῷ καὶ ἐξ ἀγαϑῶν ἀγαϑόν. Ἧ δὲ φύσις βούλεται μὲν 

τοῦτο ποιεῖν πολλώπις, οὐ μέντοι δύναται. Ὅτι μὲν οὖν 

ἔχει τινὰ λόγον ἡ ἀμφισβήτησις, καὶ εἰσὶν οἱ μὲν 

φύσει δοῦλοι, οἵ δ᾽ ἐλεύϑεροι, δῆλον" παὶ ὅτι ἐν τισὶ 

διώρισται τὸ τοιοῦτον, ὧν συμφέρει τῷ μὲν τὸ δόυ- 

λεύειν, τῷ δὲ τὸ δεσπόξειν, παὶ δίκαιον, καὶ δεῖ τὸ 

μὲν ἄρχεσθαι τὸ δ᾽ ἄρχειν ἣν πεφύκασιν ἀρχὴν 

ἄρχειν, ὥστε καὶ δεσπόδειν' τὸ δὲ κακῶς, ἀσυμφῳό- 
βὼς ἐστὶν ἀμφοῖν. Τὸ γὰρ αὐτὸ συμφέρει τῷ μέρει 
καὶ τῷ ὅλῳ, καὶ σώματι καὶ ψυχῇ" ὃ δὲ δοῦλος μέ- 

ρος τι τοῦ δεσπότου, οἷον ἔμψυχόν τι τοῦ σώματος; 

πεχωριδμένον δὲ μέρος. Ζιὸ καὶ συμφέρον ἐστί τι 

καὶ φιλία δούλῳ παὶ δεσπότῃ πρὸς ἀλλήλους τοῖς 

φύσει τούτων ἠξιωμένοισ᾽ τοῖς δὲ μὴ τοῦτον τὸν 

τρόπον, ἀλλὰ κατὰ νόμον καὶ βιασϑεῖσι τοὐναντίον. 

Φανερὸν δὲ καὶ ἐκ τοὐτῶν, ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστι 

δεσποτεία παὶ πολιτικὴ, οὐδὲ πᾶσαι ἀλλήλαις αἱ 

ἀρχαὶ, ὥσπερ τινές φασιν" ἣ μὲν γὰρ ἐλευϑέρων 

φύσει, ἢ δὲ δούλων ἐστίν" παὶ ἣ μὲν οἰκονομικὴ μο- 

γαρχία" μοναρχεῖται γὰρ πᾶς οἴπος" ἢ δὲ πολιτικὴ 

ἐλευϑέρων καὶ ἴσων ἀρχή. Ὁ μὲν οὖν δεσπότης οὐ 

λέγεται κατ’ ἐπιστήμην. ἀλλὰ τῷ τοιόσδ᾽ εἶναι ὅμοί- 

ὡς δὲ καὶ ὃ δοῦλος παὶ ὃ ἐλεύϑερος. Ἐπιστήμη δ᾽ 

ἂν εἴῃ παὶ δεσποτικὴ παὶ δουλτκή" δουλιπὴ μὲν, 

οἵανπερ δ᾽ ἐν Συῤῥαπούδαις ἐπαίδευεν" ἐγιεῖ γὰρ λαμ- 

βάνων τις μισθὸν ἐδίδασκε τὰ ἐγπκύπλια διακονήματα 

τοὺς παῖδας. Εἴη δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ πλεῖον τῶν τοιούτων 

μάϑησις, οἷον ὀψοποιϊπὴ καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦταν γένη 

τῆς διακονίας. Ἔστι γὰρ ἕτερα ἑτέρων τὰ μὲν ἐντι- 
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ΑΒΙΘΤΟΥ. ῬΟΙΠΙΤ. 

μότερα ἔργα, τὰ δ᾽ ἀναγκαιότερα καὶ κατὰ τὴν 

παροιμίαν 

Δοῦλος πρὸ δούλου, ϑεσπότης πρὸ δεσπότου. 

“41 μὲν οὖν τοιαῦται πᾶσαι δουλικαὶ βΑΣηρν εἰσι" 

'δεσποτικὴ δ᾽ ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ χρηστιυκὴ δούλων" ὃ γὰρ 

δεσπότης οὐκ ἐν τῷ κτᾶσϑαι τοὺς δούλους, ἀλλ᾽ ἐν 

τῷ χρῆσϑαι δούλοις. Ἔστι δ᾽ αὕτη ἣ ἐπιστήμη οὐϑὲν 

μέγα ἔχουσα οὐδὲ σεμνόν" ἃ γὰρ τὸν δοῦλον ἐπίστα- 

ὅϑαι δεῖ ποιεῖν, ἐκεῖνον δεῖ ταῦτα ἐπίστασθαι ἐπιτάτ- 

τεῖν. “Ζ]ι|ὸ δόδοις ἐξουσία, μὴ αὐτοὺς κακοπαϑεῖν., 

ἐπίτροπος λαμβάνει ταύτην τὴν τιμὴν, αὐτοὶ δὲ πο- 

λιτεύονται ἢ φιλοσοφοῦσιν. Ἢ δὲ κτητικὴ ἑτέρα ἀμ- 

φοτέρων τούτων. οἷον ἢ δικαία. πολεμική τις. οὖσα 

ἢ. ϑηρευτιμή. Περὶ μὲν οὖν δούλου καὶ δεσπότου 

τοῦτον διωρίσϑω τὸν τρόπον. : 

1Π. Ὅλως δὲ περὶ πάσης πτήσεως καὶ χρηματι- 

στικῆς ϑεωρήσωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον, ἐπεί- 

περ καὶ ὃ δοῦλος τῆς κτήσεως μέρος τι ἦν. Πρῶτον 

μὲν οὖν ἀπορήσειεν ἄν τις, πότερον ἣ χρηματιστικὴ, 

ἡ αὐτὴ τῇ οἰκονομικῇ ἐστιν, ἢ μέρος τι, ἢ ὕπηρε- 

τι" καὶ. εἰ ὑπηρετιπὴ. πότερον ὡς ἢ περριδοποιῖ- 

κὴ τῇ ὑφαντικῇ. Ὦ ὡς ἣ χαλκουργικὴ τῇ. ἀνδριαν- 

τοποιΐᾳ: οὐ γὰρ ὡσαύτως ὑπηρετοῦσιν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν 

ὄργανα παρέχει, ἢ δὲ τὴν ὕλην: λέγω δὲ ὕλην τὸ 

ὑποκείμενον, ἐξ οὗ τι ἀποτελεῖται ἔργον, οἷον ὕφάν- 

τῃ μὲν ἔρια, ἀνδριαντοποιῷ δὲ χαλκόν. Ὅτε μὲν οὖν 

οὐχ ἢ αὐτὴ οἰκονομικὴ τῇ χρηματιστικῇ. δῆλθν" τῆς 

μὲν γὰρ τὸ πορίδασϑαι, τῆς δὲ τὸ. χρήσασϑαι. Τίς 

γὰρ ἔσται ἣ χρηδομένη τοῖς κατὰ τὴν οἰκίαν παρὰ 

τὴν οἰκονομικήν; Πότερον δὲ μέρος αὐτῆς ἐστί τι, ἢ 

ἕτερον εἶδος, ἔχει διαμφισβήτησιν. Εἰ γὰρ ἔστι τοῦ 

χρηματιστικοῦ ϑεωρῆσαι, πόϑεν χρήματα καὶ πτῆσις 
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δὐταιν ἡ δὲ γτιτῆσις πολλὰ περιείληφε μέρη καὶ ὃ πλοῦ- 

χος [γν]ωστέ[ον] πρῶτον, ἢ γεωργιπὴ πότερον μέρος τε 

τῆς χρηματιστικῆς, ἢ ἕτερόν τι γένος, καὶ παϑύλου 

ἢ περὶ τὴν τροφὴν ἐπιμέλεια καὶ πτῆσις. ᾿᾽Δδλλὰ μὴν 

εἴδη γε πολλὰ τροφῆς" διὸ καὶ βίοι πολλοὶ καὶ τῶν 

δώων παὶ τῶν ἀνθρώπων εἰσίν" οὐ γὰρ οἷόν τε δὴν 

ἄνευ τροφῆς" ὥστε αἱ διαφοραὶ τῆς τροφῆς τοὺς βίους 

; πεποιήπασε διαφέροντας τῶν δώων᾽" τῶν τὲ γὰρ ϑὴ- 

"οίων τὰ μὲν ἀγελαῖα; τὰ δὲ σποραδικά ἐστιν, ὅπὸ- 

χέρως συμφέρει πρὸς τὴν τροφὴν αὐτοῖς διὰ τὸ τὰ 

“μὲν δωοφάγα, τὰ δὲ καρποφάγα, τὰ δὲ παμφάγα 

αὐτῶν εἶναι" ὥστε πρὸς τὰς βᾳστώνας παὶ τὴν αἵρὲ- 

σιν τὴν τούτων ἣ φύσις τοὺς βίους αὐτῶν διώρισεν. 

ῬΕπεὶ δ᾽ οὐ ταὐτὸ ἑκπάαστῷ ἣδὺ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ 

'ἕτερα ἕτέροις, καὶ αὐτῶν τῶν δωοφάγων καὶ τῶν 

μαρποφάγων οἱ βίοι πρὸς ἄλληλα διεστᾶσιν. Ὁμοίως 

δὲ τὸ τῶν ἀνθρώπων: πολὺ γὰρ διὰφέρουσειν οἱ τού- 

τῶν βίοτ' οἱ μὲν οὖν ὠργότατοι νομάδες εἰδίν" ἣ γὰρ 

ὐπὸ τῶν ἡμέρων τροφὴ δώων ἄνευ πόνου γίνεται 

σχολάξουσιν' ἀναγπαίου δ᾽ ὄντος μεταβάλλειν τοῖς πτή- 

γεῦι διὰ τὰς νομὰς, καὶ αὐτοὶ ἀναγκάξονται δυνα- 

πολουϑεῖν ὥσπερ γεωργίαν δῶσαν γεωργοῦντες. Οἱ 

δ᾽ ἀπὸ ϑήρας δῶσιν, καὶ ϑήρας ἕτεροι ἑτέρας" οἷον οἱ 

μὲν ἀπὸ λῃστείας, οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἁλιείας, ὅσοι λίμνας 

παὶ ἕλη παὶ ποταμοὺς ἢ ϑάλατταν τοιαύτην προδοι- 

ποῦσιν' οἱ δ᾽ ἐπ’ ὀρνίϑων ἢ ϑηρίων ἀγρίων" τὸ δὲ 

πλεῖστον γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τῆς γῆς ξῇ καὶ τῶν 

ἡμέρων παρπῶν. Οἱ μὲν οὖν βίοι τοσοῦτοι δὄχεδόν 

εἶσιν, ὅσοι γε αὐτόφυτον ἔχουσι τὴν ἐργασίαν, καὶ 

μὴ δι ἀλλαγῆς καὶ καπηλείας πορίξονται τὴν τροφὴν, 

γομαδιμός, γεωργικός, λῃστριπκός, ἁλιευτικός, ϑηρεῦ» 

τικός. Οἱ δὲ καὶ μιγνύντες ἐκ τούτων. ἡδέως δῶσι. 

1Ό 
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προδαναπληροῦντες τὸν ἐνδεέστατον βίον, ἦ τυγχάνει 

ἐλλείπων πρὸς τὸ αὐτώρπης εἴναι" οἷον οἱ μὲν νομα- 

δικμὸν ὥμα παὶ λῃστρικὸν, οἱ δὲ γεωργικὸν καὶ ϑη- 

ρευτικόν. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἂν 

"3 χρεία συναναγκάξῃ τοῦτον τὸν τρόπον διάγουσιν. 

Ἢ μὲν οὖν τοιαύτη γτῆσις ὑπ’ αὐτῆς φαίνεται τῆς 

φύσεως διδομένη πᾶσιν, ὥσπερ πατὰ τὴν πρώτην γέ- 

γεσιν εὐθὺς, οὕτω καὶ τελειωθεῖσ:" καὶ γὰρ κατὰ 

τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν τὰ μὲν συνεκτίριτει τῶν φώων 

τοσαύτην τροφὴν, ὡς ἱπανὴν εἶναι μέχρις οὗ ἂν δύ- 

γηται αὐτὸ αὑτῷ πορίξειν τὸ γεννηθὲν, οἷον ὅσα 

σμωληποτομεῖ ἢ ὠοτοκεῖ. Ὅσα δὲ ξωοτοκεῖ, τοῖς γε- 

γομένοις ἔχει τροφὴν ἐν αὑτοῖς μέχρε τινὸς, τὴν τοῦ 

καλουμένου γάλαγιτος φύσιν" ὥστε ὁμοίως δῆλον, 

ὅτε καὶ [γενομένοις) οἰητέον τώ τε φυτὰ τῶν δώων 

ἕνεκεν εἶναι καὶ τὰ ἄλλα δῶῷα τῶν ἀνθρώπων χάριν, 

τὰ μὲν ἥμερα καὶ διὰ τὴν χρῆσιν καὶ διὰ τὴν τρο- 

φήν᾽" τῶν δ᾽’ ἀγρίων εἰ μὴ πάντα, ἀλλὰ τά γε πλεῖ- 

στα τῆς τροφῆς καὶ ἄλλης βοηϑίας ἕνεκεν, ἵνα καὶ 

ἐσθὴς καὶ ἄλλα ὄργανα γίνηται ἐξ αὐτῶν. Εἰ οὖν 

φύσις μηϑὲν μήτε ἀτελὲς ποιεῖ μήτε μάτην, ἐναγ- 

γκιαῖον τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν αὐτὰ πάντα πεποτιηκπέναξ 

τὴν φύσιν. 4]ὸ καὶ ἢ πολεμικὴ φύσει πτητική πῶς 

ἔσται" ἢ γὰρ ϑηρευτικὴ μέρος αὐτῆς, ἡ δεῖ χρῆσϑὰαε 

πρός τε τὰ ϑηρία καὶ τῶν ὠνθπρώπων ὅσοι πεφυπότες 

ἄρχεσϑαι μὴ ϑέλουσιν, ὡς φύσει δίκατον τοῦτον ὄντα 

τὸν πόλεμον. “Ἐν μὲν οὖν εἶδος γιτητικῆς κατὰ φύ- 

σιν τῆς οἰπκονομιγῆς μέρος ἐστίν, ὃ δεῖ ἤτοι ὑπάρχειν 

ἢ πορίξειν αὐτὴν, ὅπως ὑπάρχῃ, ὧν ἐστι ϑησαυρι- 

σμὸς χρημάτων πρὸς δωὴν ἀναγκαίων. καὶ χρησίμων 

εἰς κοινωνίαν πόλεως ἢ οἰκίας. Καὶ ἔοικεν ὅ γ᾽ ἀλη- 

Θινὸς πλοῦτος ἐκ τούτων εἶναι" ἣ γὰρ τῆς τοιαύτης 

Ν 



ΑΒ... -ὉΑΡΟΎΙ: 

αἰτήσεως αὐτιρπκεια πρὸς ἐγαϑὴν δωὴν οὐκ ἄπειρός 

ἐστιν, ὥσπερ Ξόλῶν φησὶ ποιήσας 
τρλττοῦ ΤΙλούτου δ᾽ οὐδὲν τέρμα πεφασμένον ἀνδράσι κεῖται" 

γεεῦται γὰρ. ὥσπερ καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις᾽' οὐϑὲν 

γὰρ ὄργανον ἄπειρον ᾿οὐδεμιᾶτ ἐστε τέχνης οὔτε πλή- 

ϑὲσς οὔτε. μεγέδει.διδὲ πλοῦτος ὀργάνων πλῆϑός ἐστιν 

οἰκονομικῶν πολ πόλιτικῶν. Ὅτι μὲν τοίνυν ἐστί τιξ 

Ἡτη τὴ κατὰ: φύσεν" τοῖς. οἰκονόμοις καὶ τοῖς πολιτι- 

ψιοῖσ᾽ γιαὶ, δι’ ἣν αἰτίαν, δῆλον. Ἔστι δὲ γένος ἄλλο 

κτητικῆς, ἣν. μάλιστα: καλοῦσι, καὶ δίκαιον αὐτὸ 

παλεὶν χρηματιστεκὴν, δι ἣν οὐδὲν δοκεῖ πέρας εἶναε 

πλούτου καὶ πτήσδα)ς. ἣν ὡς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν 

γῇ λεχϑείδῃ πολλοὺ, νομίζουσι. διὰ τὴν γειτνίασιν. 

ἼΕστι δ᾽ οὔτε ἢ αὐτὴ τῇ εἰρημένῃ. οὐτε πόῤῥω ἐπεί- 

ψῃξιῦ Ἔστι δ᾽ ἢ. μὲν: φύσει, οἥ δ᾽ οὐ φύδει αὐτῶν, 

εἰλλὰ δὲ ἐμπειρίας. στνὸς παὶ τέχνης γίνεται μᾶλλον. 

μάβωμεν δὲ περὶ αὐτῆς τὴν ἀρχὴν ἐντεῦϑεν. ᾿Επκά- 

ὅτου γὰρ πτήματος διττὴ ἢ χρῆσίς ἐστιν: ἀμφότεραε 

"δὲ κα αὑτὸ μὲν, ἀλλ᾽. οὐχ δμοίως καϑ' αὑτὸ. ἀλλ᾽ 

“ἢ. μὲν οἰκεία: ἢ δ᾽ οὐκ οἰκεία τοῦ πράγματος". οἷον 

ὑποδήματος, ἥτε. ὑπόδεσις, καὶ ἢ «μεταβλητική ἐμ- 

φότεραι γὰρ ὑποδήματος. χρήσεισ' παὶ γὰρ ὃ. ἀλ- 

λαττόμενος τῷ δεομένῳ ὑποδήματος. ἀντὶ νομίσματος 

ἢ τροφῆς χρῆται τῷ ὑποδήματὶ, ἧἡ ὑπόδημα; ἀλλ᾽ 

οὐ τὴν οἰκείαν χρῆσιν; οὐ γὰρ ἀλλαγῆς ἕνεκεν γέ- 

γοόνεν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει καὶ περὶ τῶν ἄλ- 

λων: πτημεάτων. στε γὰρ ἢ. μεταβλητικὴ πάντων, 

ἀρξαμένη τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν, τῷ τὰ 

μὲν πλείω, τὰ δ’ ἐλάττω τῶν ἱκανῶν ἔχειν τοὺς ὠν- 

ϑρώπους. ἯΙ: παὶ δῆλον, ὅτι οὐρ ἔστε φύσει τῆς 

'χρηματιστικῆς ἣ καπηλική" ὅσον γὰρ ἱκανὸν. αὐτοῖς, 

ἀγαγηαῖον ἦν ποιεῖσθαι τὴν ἀλλαγήν. ᾿Εν μὲν. οὖν 
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7 πρώτῃ ποινωνίᾳ: τοῦτο δ᾽ ἐστὶν οἰκία: φανερὸν, 

ὅτι οὐδέν ἐστιν ἔργον αὐτῆς, ἀλλ’ ἤδη πλείονος τῆς 

κοινωνίας οὔσης. Οἱ μὲν γὰρ, τῶν αὐτῶν ἐπκοινω- 

γουν πάντων, οἱ δὲ, κεχωρισμένοι, πολλῶν πάλιν καὶ 

ἑτέρων, ὧν κατὰ τὰς δεήσεις ἀναγκαῖον ποιεῖσθαι 

τὰς μεταδόσεις" καϑάπερ ἔτε πολλὰ ποιεῖ καὶ τῶν 

βαρβαρικῷν ἐθνῶν πατὰ τὴν ἀλλαγήν; αὐτὰ γὰρ τὰ 

'χρήσιμα πρὸς αὐτὰ καταλλάττονται, ἐπιπλέον δ᾽ οὐ- 

δέν, οἷον οἶνον πρὸς σῖτον διδόντες καὶ λαμβάνοντες 

καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἕκαστον. ᾿Η μὲν οὖν 

τοιαύτη μεταβλητικὴ οὔτε παρὰ φύσιν οὔτε χρήμα- 

τιστικπῆς ἐστίν εἶδος οὐϑέν' εἰς ἀναπλήρωσιν γὰρ τῆς 

πατὰ φύσιν αὐταρκείας ἦν ἐκ μέντοι ταύτης ἐγένε- 

σο ἐκείνη κατὰ λόγον: ξενικωτέρας γὰρ γινομένης 

τῆς βοηϑίας τῷ εἰσάγεσθαι, ὧν ἐνδεεῖς, καὶ ἐκπέμπειν, 

ὧν ἐπλεόναξον, ἐξ ἀνάγπης ἣ τοῦ νομίσματος ἐπορί- 

ὄϑη χρῆσις: οὐ γὰρ εὐβάστακτον ἕκαστον τῶν κατὰ 

φύσιν ἀναγκαίων. “4΄τπὸ πρὸς τὰς ἀλλαγὰς τοιοῦτόν 

σι συνέϑεντο πρὸς σφᾶς αὐτοὺς διδόναι καὶ λαμβά- 

γεῖν, ὃ τῶν χρησίμων αὐτὸ ὃν εἶχε τὴν χρείαν εὖ- 

μεταχείριστον πρὸς τὸ δῆν, οἷον σίδηρος καὶ ἄρ- 

γυρος κἂν εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον, τὸ μὲν πρῶτον ἅ- 

πλῷς δρισϑὲν μεγέϑει καὶ σταθμῷ. τὸ δὲ τελευταῖον 

γἰαὶὺ χαρακτῆρε ἐπιβαλόντων, ἵνα ἀπολύσῃ τῆς με- 

τ“ρήσεως αὐτούς: ὃ γὰρ χαρακτὴρ ἐτέϑη τοῦ ποσοῦ 

σημεῖον. Πορισϑέντος οὖν ἤδη νομίσματος ἐκ τῆς 

ἀναγκαίας ἀλλαγῆς ϑάτερον εἶδος τῆς χρηματιστικῆς 

ἐγένετο, τὸ παπηλικόν, τὸ μὲν πρῶτον ἁπλῶς ἔσως 

γινόμενον, εἶτα δι’ ἐμπειρίας ἤδη τεχνικώτερον, πό- 

ϑὲν καὶ πῶς μεταβαλλόμενον πλεῖστον ποιήσει πέρδος, 

Ζιὸ δοκεῖ ἣ χρηματιστικὴ μάλιστα περὲ τὸ νόμισμα 

εἶναι, καὶ ἔργον αὐτῆς, τὰ δύνασϑαε ϑεωρῆσαι, πόϑεν 
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ἔσται πλῆϑος χρημάτων" ποιητικὴ γὰρ εἶναι τοῦ πλού- 

ήου. καὶ. χρημάτων. «Καὶ γὰρ τὸν πλοῦτον πολλώρπις 

τιϑέασε νομίσματος πλῆϑος, διὰ τὸ περὶ τοῦτ᾽ εἶναε 

τὴν χρηματιστικὴν καὶ τὴν καπηλικήν. ᾿Οτὲ δὲ πάλιν 

λῆρος εἶναι δοκεῖ τὸ νόμισμα καὶ εἷς, νόμος παντάπασε, 

φύσει δ' οὐδὲν, ὅτι. μεταϑεμένων τε τῶν χρωμένων, 

οὐδενὸς ἄξιον οὔτε χρήσιμον πρὸς οὐδὲν τῶν ἐνα- 

γκαίων ἐστὶ καὶ νομίσματος πλουτῶν πολλάκις ἀπορή- 

δε τῆς ἀναγκαίας τροφῆς. Καίτοι ἄτοπον. εἶναι τοι- 

οὔτον πλοῦτον, οὗ εὐπορῶν λιμῷ ἀπολεῖται: παϑάπερ 

καὶ τὸν Μίδαν ἐκεῖνον μυϑολογοῦσι διὰ τὴν ἀπληστί- 

αν τῆς εὐχῆς. πάντων γιγνομένων τῶν παρατιϑε- 

μένων χρυσῶν. Ζτὸ ξητοῦσιν ἕτερόν τε τὸν πλοῦτον 

καὶ τὴν χρηματιστικὴν, ὀρθῶς δητοῦντες: ἔστι γὰρ 

ἑτέρα ὃ χρηματιστικὴ καὶ ὃ πλοῦτος ὃ κατὰ φύσιν" 

καὶ αὕτη μὲν οἰκονομικὴ, ἣ δὲ καπηλικὴ. ποιητικὴ 

χρημάτων. οὐ πάντως. ἀλλ᾽’ ἢ διὰ χρημάτων μετα- 

βολῆς καὶ δοκεῖ περὶ τὸ νόμιόμα αὕτη εἶναι τὸ γὰρ 

᾿γόμισμα στοιχεῖον καὶ πέρας τῆς ἀλλαγῆς ἐστιν καὶ 

ἄπειρος δὴ οὗτος ὁ πλοῦτος ἀπὸ ταύτης τῆς χρημα- 

τιστικῆς. Ὥσπερ γὰρ ἢ ἰατρικὴ τοῦ ὑγιαίνειν . εἰς 

ἄπειρόν ἐστι, παὶ ἑκάστη τῶν τεχνῶν τοῦ τέλους εἶς. 

ἄπειρον: ὅτι μάλιστα γὰρ ἐκεῖνο βούλονται. ποιεῖν" 

τῶν δὲ πρὸς τὸ τέλος οὐκ εἰς ἄπειρον: πέρας γὰρ τὸ 

τέλος πάσαισ' οὕτω καὶ ταύτης τῆς. χρηματιστικῆς 

Ϊ οὐρ ἔστι τοῦ τέλους πέρας" τέλος δὲ ὁ τοιοῦτος πλοῦ- 

τος καὶ χρημάτων πτῆσις. Τῆς δ᾽ οἰπονομει)εῆς ν. οὐ 

χρηματιστιμῆς, ἔστι πέραξ᾽ οὐ γὰρ τοῦτο. της οἰκονο- 

᾿ μικὴς ἔργον. Ζιὸ τῇ μὲν φαίνεται. ἀναγκαῖον εἶνατ 

παντὸς πλούτου. πέρας. ἐπὶ δὲ τῶν γινομένων δρῶμεν 

᾿δυμβαῖνον τοὐναντίον πάντες γὰρ εἰς ἄπειρον αὔξου- 

διν οἵ χρηματιδόμενοι τὸ νόμισμα.“ Αἴτιον δὲ τὸ σύν- 
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ἐγγὺς αὐτῶν" ἐπαλλάττει γὰρ ἡ χρῆσις τοῦ αὐτοῦ 
οὖσα ἕκατέρας τῆς χρηματιστικῆς (τῆς γὰρ αὐτῆς 

ἐστε χρήδεως κτῆσις. ἀλλ’ οὐ κατὰ ταὐτόν ἀλλὰ τῆς 

μὲν ἕτερον τέλος, τῆς δ᾽ ἢ αὐξησιθο))γῶστε δοκεῖ τιδὲ 

τοῦτ᾽ εἶναι τῆς οἰκονομικῆς ἔργον, καὶ διατελοῦσιν, 

ἢ σώδειν οἰόμενοι δεῖν ἢ αὔξειν τὴν τοῦ νομίσματος 

οὐσίαν εἰς ἄπειρον. Αἴτιον δὲ ταύτης τῆς διαϑέδεως 

τὸ σπουδάδειν περὶ τὸ δῆν, ἀλλὰ μὴ τὸ εὖ δῆν" εἰς 

ἄπειρον οὖν ἐκείνης τῆς ἐπιϑυμίας οὔσης, παὶ τῶν 

ποιητικῶν εἰπείρων ἐπιϑυμοῦσιν. Ὅσοι δὲ καὶ τοῦ εὖ 

Φῆν ἐπιβάλλονται, τὸ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις τὰς σῶμα: 

τικὰς δητοῦσιν, ὥστ᾽, ἐπὲὶ καὶ τοῦτ᾽ ἐν τῇ πτήσξι 

φαίνεται ὑπάρχειν, πᾶσα ἢ διατριβὴ περὶ τὸν χρὴ" 

ματιόμόν ἔστι' καὶ τὸ ἕτερον εἶδος τῆς χρη μαχιτε 

πῆς διὰ τοῦτ᾽ ἐλήλυθεν" ἐν ὑπερβολῇ γὰρ" δὔθησ 

τῆς ἀπολαύσεως, τὴν τῆς ἀπολαυστικῆς ὑπεῤβολῆφ᾽ 

ποιητικὴν δητοῦσι' κἂν μὴ διὼ τῆς χρη ατιστύπχηξ 

δύνωνται πορίξειν, δι’ ἄλλης αἰτίαϑ᾽ τοῦτο “πειρῶν: 

ζαι, ἑκάστῃ χρώμενοι τῶν δυνάμεων οὐ καγα᾽, φύδεέψὶ 

νδρίας γὰρ "οὐ γρήματα ποιεῖν ἐστιν. ἀλλὰ Θεῖρ3 

ὅθε) οὐδὲ δτράτηγικῆς καὶ ἐατρικῆξ" ἀλλὰ τῆς μὲν 

γίπην ἡ τῆς δ᾽. ὑγίειαν" οἱ δὲ πᾶδας ποιοῦσι χρὴμα- 

τιστιπίὰς ες τοῦτο τέλος ὃν, πρὸς δὲ τὸ τέλος ἄκπεαν" 

ἔα δέον ἀπαντᾶν. Περὶ μὲν οὖν τῆς τε μἢ ὧν: 

ἀγπαϊαὰξ᾽ χρηματιστικῆς, καὶ τίς καὶ δι αἰτίαν τίνα 

ἐν χρείᾳ ἐσμὲν αὐτῆς, εἴρηται, καὶ πὲρὲ τῆς ἂν- 

δ, ἀγκαίας,, ὅτε ἑτέρα μὲν αὐτῆς, οἰκονομικὴ δὲ κατὰ 

φύσιν, ἢ περὶ τὴν τροφὴν. οὐγ ὥσπερ αὐτὸ ἄπει. 

βοδι ἀλλ᾽ ἔχουδω δρονεν Φῆλον δὲ καὶ τοδί ἀπορδῦλ, 

μένον ἐξ ὠρχῆθι πότερον “ἕοῦ'" οἴπονοῤτοῦ πα ΤΟΝ 

τιμοῦ ἐστιν ἢ χρηματιστικὴ ἢ οὔ, αλλὰ δεῖ τοῦτο 

μὲν ὑπάρχειν" ὥσπερ γὰρ καὶ ἀνθρώπους οὐ ποτιεῖ 
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ἡ πολιτιπὴ, ἐλλὰ λαβοῦσα παρὰ τῆς φύδεως χρῆ- 
ἥαι αὐτοῖς, οὕτω παὶ τροφὴν τὴν φύσιν δεῖ παβα- 

δοῦναι, γῆν ἢ ϑάλατταν ἣ ἄλλο τι" ἐκ δὲ τούτων, 

᾿ ὡς δεῖ, ταῦτα διαϑεῖνατ προσήπει τὸν οἰκονόμον" οὐ 

; γὰρ τῆς ὑφαντικῆς ἔρια ποιῆσαι, ἀλλὰ χρήσασϑας 

αὐτοῖς" καὶ γνῶναι δὲ τὸ ποῖον χρηστὸν καὶ ἐπιτή- 

δεῖον, ἢ φαῦλον καὶ ὠνεήιτήδειον. Καὶ γὰρ ἀἀπο- 

βῥήσειεν ἄν τις, διὰ τί ἢ, μὲν χρηματιστικὴ “μόριον 

τῆς οἰπονομίας. ἡ δ᾽ ἰατῥικὴ οὐ μόριον" παίτοι. δεῖ 

ὑγιαίνειν τοὺς κατὰ τὴν οἰπίαν, ὥσπερ ξῆν ἢ ἄλλο 

τί τῶν ἀναγκαίων. Ἐπεΐϊ δ᾽ ἔστι μὲν ὡς. τοῦ «οἶκο- 

ψόμου καὶ τοῦ. ὄρχοντος καὶ. περὶ ὑγιείας ἰδεῖν, ξὄτε 

δ᾽ ὡς οὖ: ἀλλὰ: τοῦ ἰατροῦ, οὕτω καὶ περὶ τῶν 

χρημάτων ἔστι μὲν ὡς τοῦ οἰκονόμου. ἔστι δ᾽ ὡς οὔ, 

«ἰλλὰ τῆς ὑπηρὲετικῆς. Μαλιστα δὲ; καθάπερ εἴρη- 

ται πρότερον, . δεῖ φύσει τοῦτο ὑπάρχειν: φύσεως 

γάρ ἐστὶν ἔργον τροφὴν τῷ γεννηϑέντι παρέχειν" παν- 

ἶ τὸ γὰρ, ἐξ᾿ οὗ γίνεται, “τροφὴ τὸ λειπόμενόν ἐστι; 
ὃ 

διὸ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ χρηματιστικὴ πᾶσιν ἀπὸ τῶν 

᾿παρπῶν καὶ τῶν ξώων. ᾿Ζιπλῆς δ᾽ οὔδης αὐτῆς, 

ὥσπερ εἴπομεν, καὶ τῆς μὲν καπηλικῆς,, τῆξ δ᾽ οἱἷ- 

'κονομικμῆς, καὶ ταύτης μὲν ἀναγκαίας καὶ ἐπῶινου- 

“μένης. τῆς δὲ μεταβλητικῆς φενομένης δικαίως" οὗ 

"γὰρ κατὰ φύσιν ἀλλ’ ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐστίν εὐλογώ- 

χατα μιδεῖται ἢ ὀβολοστατινδ, διὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

ποῦ νομίσματος εἶναι τὴ κτῆσιν, καὶ οὐκ ἐφ᾽ ὅπερ 

᾿ἀπορίσϑη: μεταβολῆς γὰρ ἐγένετο χάριν" δ᾽ δὲ τό- 

πος αὐτὸ ποὶεὶ πλέον ὅϑεν παὶ τοὔνομα τοῦτ᾽ εἴς 

᾿λήφεν' ὅμοια γὰρ τὰ τιντόμενα τοῖς γεννῶσιν αὐ- 

Τ᾿ τά ἐστιν! ὃ δὲ τόκος γίνεται νόμιόμα νομίσματος" 

ὥστε καὶ μάλιστα παρὰ φύσιν οὗτος τῶν χρηματι: 

μῶν ἐστιν. 
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ΑΒΙΒΤΌΤ, ῬΟΏΤ. 

ἦν ὙΠΕῈ Ἐπεὶ δὲ τὰ πρὸς. τὴν γνῶσιν διωρίκαμεν ἵκῶς 

νῶς, τὰ πρὸς τὴν «χρῆσιν «δεῖ διελθεῖν... Πάντα. δὲ 

τὰ τοιαῦτα τὴν μὲν ϑεωβίαν ἐλεύδβερον ἔχει. τὴν “δ᾽ 

ἐμπειρίαν. ἀναγπαίαν. Ἔστι δὲ χρηματιστικῆς μέβη 

χρήσιμα τὸ περὶ τὰν κτήματα, ἔμπειρον εἴναϊ: πόϊαᾳ 

λυσιτελέστατα, καὶ “ποῦ. γἰαὶ πῶς οἷον ἵππων γιτῆτ 

δις.. πόΐᾳ τις, ἢ βοῶν: ἢ. προβάτων", ὁμοίως δὲ: καὶ 

τῶν λοιπῶν δώων: δεῖ γὰρ ἔμπειρον εἶναι. πρὸς ἄλ- 

ληλά τε τούτων τίνα λυσιτελέστατα, καὶ ποῖα ἐν 

ποίοις τόποις" ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλαις εὐξδηνεῖ χώραις" ἢ περὶ 

γεωργίας, παὶ ταύτης ἤδη φιλὴς τε. καὶ πεφύυτευ- 

μένης καὶ μελιττουργίας καὶ τῶν ἄλλων δώων τῶν 

πλωτῶν ἢ πτηνῶν, ἐφ’ ὅσων ἐστὲ τυγχάνειν βοή- 

δίας. Τῆς μὲν οὖν οἰκειοτάτης χρηματιστικῆς ταῦ- 

τα μόρια καὶ πρῶτα: τῆς δὲ μεταβλητικῆς μέγιστον 

μὲν ἐμπορία" καὶ ταύτης μέρη τρία, -«ναυπληρία, τρορτ- 

ηγία, παράστασις. ᾿χιαφέρει δὲ τούτων ἕτερὰ ἕτέ- 

ρῶν τῷ τὰ μὲν ἀσφαλέστερα εἶναι ..- τὰ, δὲ πλείω 
πορίξειν τὴν ἐπιπαρπίαψ. “Ἰεύτερον δὲ τοκπιόμός,, τρέ- 

τον δὲ μισϑαρνία: ταύτης δ᾽ ἢ μὲν τῶν βαναύσων 

Ζεχνῶν. ἡἣ δὲ τῶν ἀτέχνων καὶ «τῷ σώματε. μόνῳ 

χρησίμων. Τρΐτον δὲ. εἶδος γρηματιστικῆς μεταξὺ 

ζκαύτης καὶ τῆς πρώτης" ἔχει γὰρ. καὶ τῆς κατὰ φύ- 

διν τι μέρος καὶ τῆς μεταβλητικῆς, ὅσα εἰπὸ γῆς 

καὶ τῶν ἀπὸ γῆς γινομένων. ἀκάρπων μὲν, χρησέ 

μὼν δὲ, οἷον ὑλοτομία. τε καὶ πᾶσα μεταλλευτρεή» 

, αὕτη δὲ πολλὰ ἤδη περιείληφε γένη" πολλὰ γὰρ εἴδη 
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τῶν ἐῃς γῆς μεταλλευομένων ἐστί. Περὶ ἑκάστου δὲ 

τούτων παϑόλου μὲν εἴρηται παὶ νῦν, τὸ δὲ κατὰ 

μέρος ἀκριβολογεῖσθαι χρήσιμον μὲν πρὸς τὰς ἐργα- 

σίας, φορτικὸν δὲ τὸ ἐνδιατρίβειν. Ἐϊδὶ δὲ τεχνῖτις 

κώταται μὲν τῶν ἐργασιῶν, ὅπου ἐλάχιστον τύχης 
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βανκυσόταται" δὲ » ἐν αἷς τὰ δώματα λωβῶνταϊ μά- 

λιόγα: δουλικώταται, δὲ, ὅπου τοῦ σώματος πλέϊσταιε 

χρήσεις" ἀγενέσταται δὲ, ὅπου ἐλάχιστον πῤοσδεῖ 

ἀρετῆς. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ἐνίοις γέγραμμένα περὶ ξού- 

τῶν. οἷον Χάρητι δὴ τῷ Παρίῷῳ -καὶ ᾿ἀπολλοδῶρῷῳ 

πῷ Δημνίῳ περὶ γεωργίας, καὶ ψιλῆς καὶ πεφυτεὺ- 

ἡ ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλοις περὶ ἄλλων" ταῦτα μὲν 

“δὶ τούτων ϑεωρείτω, ὅτῳ ἐπιμελές" ἔτι δὲ καὶ τὰ “λε- 

γιγόμενα ὅποράδηκ, δε εὗν. ἐπιτετυχήκασιν ἔγιόὶ χρη- 

μαῶτιξφόμενοι, δεῖ συλλέγειν πάντα γὰρ. ὠφέλιμα 

ταῦτ᾽ ἐστὶ τοῖς τιμῶσι τὴν χρηματιστοιἦν. Οἷον, καὶ 

τὸ Θάλεω;: τοῦ. Μιλῃσίου: τοῦτο γάρ ἔστε κατανόηγμἅ 

'τι. χρηματιστιμόν" ἀλλ’ ἐπείψῳ: μὲν διὰ τὴν δοφίαν 

'προσάπτουσι, τυγχάνει δὲ 'καϑόλου τι ὄν. Ὀνειδι- 

᾿ϑόντο γὰρ αὐτῷ διὰ τὴν “πενέὰν; ὡς ἀνωφελοῦς τῆς 

φιλοσοφίας οὔσης, κατανοήσαντώ φασιν αὐτὸν ἐλαιῶν 

φορὰν ἐσομένην ἐπ τῆς ἀστρολογίας ἔτι χειμῶνος ὅν- 

τος. εὐπορήσαντα χρημάτων. ὀλίμων ὠἐῤῥαβῷνεως δεὰ- 

δοῦναι τῶν ἐλατιουργίων. τῶν ἐν. διτλήξῳ καὶ ΧΊΩ 

πάντων». ὀλίχου μισϑωσώμενον,. “ἅτ᾽ οὐδενὸς ἐπιβᾶλ- 

λοντοσ᾽. ἐπειδὴ δ᾽ ὁ παιρὸς ἧκε, πολλῶν ξητουμένων 

ἅμα καὶ ἐξαίφνης ἐκμισδοῦντα ὃν» ρόπον ἡ)οόλξ- 

το, πολλὰ χρήματα δυλλέξαντος ἐπιδεῖξαι, ὅτε ῥᾷ- 

διόν ἐότι πλουτεῖν “τοῖς φιλοσόφοις, ἂν βούλωνται, 

ἀλλ᾽ οὐ τοῦτ᾽ ἐστὶ, περὶ ὅ σπουδώξουσι. Θαλῆς μὲν 

οὖν λέγεται τὸὐῦτον τὸν τρόπον ἐπίδεεξιν ποιήδασϑαε 

τῆς σοφίας". ἔστι δ᾽, «ὥσπερ εἴχομεν, καϑόλου τὸ 

τοιοῦτον «χρηματιστικὸν, ἐάν τις δύνηταξ:.- μονοπωλίαν 

αὑτῷ - κατασπευάξειν. - Ζιὸ “καὶ “τῶν πόλεῶν ἔνιδε 

τοῦτον ποιοῦνται. τὸν πόρον, ὅταν. ἀπορῶσε χρημᾶ- 

«Ζων" “μονοπωλίαν, γὰρ τῶν ὠνίων «ποιοῦσιν. Ἐν 1Στ-- 

κελίᾳ δέ" τιξ... τεθέντος παῤῥιαὐτῷ»νοβίσματος, δῦϑε- 
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μῆς ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τοῖς πεντήκοντα ταλάντοις ἱπέ- 

μέντοι ὅραμα Θάλεω. καὶ τοῦτο ταὐτόν ἐστιν" εἰμ τ 

«Χρήσιμον δὲ γνωρίξειν. ταῦτα καὶ τοῖς πολιτικοῖι" 

. πολλαῖς γὰρ πόλεσι δεῖ χρηματισμοῦ καὶ τοιούτων 

κεν παρὰ φύώσεψο καὶ τὸ πρεσβύτερθον καὶ τέλειον 

τοῦ νεωτέρου καὶ ἀτελοῦς. Εν «μὲν. οὖν ψαῖς πολεζε- 

«φύσιγ,, καὶ . διαφέῤβειν. «μηδέν: ὅμως «δὲν. ὅταν τὸ 

ομὲν ἄρχῃ. τὸ δὲ ἄῤχηται; δητεῖ διαφορὰν. εἶναι καὶ 

σις, εἶπε; τὸν - περὶ. τοῦ" ποδανιπτῆρθος . λόγον. Τὸ 

ὑποῖςα Ἢ. δὲ. φῷν- τέκνων. ἀρχὴ: βασελιπή" .- τὸ ψὰρ 

 γεννήσαν, καὶ. κατὰ. φῇμαν ἄρχον. καὶ “κατὰ πρε- 

"Δ ἐ ὑ ' γί 

ΑΔΙΘΤΟΊΤ. ΡΟΙΤ. ᾿ ἄΥ 

πρίατο πάντα τὸν σίδηρον ἐκ τῶν σιδηρείων" μετὰ δὲ 

“Ζαῦτα, ὡς ἀφίκοντο ἐκ τῶν ἐμπορίων οἱ ἔμποροι, 

ἐπώλει μόνος οὐ πολλὴν ποιήσας ὑπερβολὴν τῆς τι- 

λαβὲν ἑκατόν. Τοῦτον μὲν οὖν ὃ ““πηονύδιος αἰσϑό- 

μενος τὰ μὲν χρήματα ἐμέλευσεν ἐκπομίσασϑαι, πὴ 

μέντοι γ᾽ ἔτε μένειν ἐν Συῤῥακούσαις, ὧς πόρους 

εὑρίόδκοντα τοῖς αὐτοῦ πράγμασιν ἀδσυμφόρους. 2ὸ 

φότεροι γὰρ ἑαυτοῖς ἐτέχνασαν γενέσϑαι μονοπωλίων. 

πόρων, ὥσπερ οἰκίᾳ: μᾶλλον δέ. “διόπερ τινὲς πα: 

πολιτεύονται τῶν πολιτευομένων ταῦτα μόνον. 

ον ν ἾΕπεὶ. δὲ" τρίὰ τῆς. οἱγονο μικῆς «ἦν, ἕν μὲν 

Δδεσποτιρὴ... περὶ. ἧς εἴρηται πρότερον. ἕν δὲ πατρι- 

κὴ.. τρίτον δὲ γαμική: “καὶ. γὰρ ᾿γυναικὸς ἄρχεε 

καὶ τέκψων... ὡς «ἐλευθέρων μὲν ἀμφοῖν. οὐ τὸν αὖ- 

τὸν δὲ τρόπον τὴς ἀρχῆς. ἀλλὰ γυναικὸς μὲν πο- 

“λετικῶς , τέμνων “δὲ, ιᾳασιλικῶξ' τότε «γὰρ. ἄῤῥεν 

φύσει τοῦ ϑήλεος ἡγεμονικώτερον ᾧ ἐἦ μῇ ποὺ συνέστη- 

παῖς, εἐἰρχαῖς ταῖς πλείσταις. μετάβάλλεε τὸ ἄρχον 
Α 

1 καὶ τὸ ἀρχόμενον: ἐξ ἴσου γὰρ. εἶναι βούλεται Τὴν 

σχήμαφι. καὶ. λόγοις. καὶ τιμαῖξ'- ὥσπερ. καὶ ᾿ἅ»μᾶ- 

δ᾽ ἄῤῥεν. ἀεὶ πρὸς τὸ ϑῆλυ τοῦτον ἔχεε τον τρό-. 
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σβείαν ἐστὶν, ὅπερ ἐστὶ βασιλικῆς εἶδος ἐρχῆς. «1:ὸ 
“Ὅμηρος τὸν “Ζἰα προσηγόρευσεν εἰπὼν 
ἵ 
ἐκ πατὴρ ἀνδρῶν τε Θεῶν τε 

βασιλέα τούτων ἁπάντων: φύσει γὰρ τὸν βα- 

σέ ἕᾳ διαφέρειν μὲν δεῖ, τῷ γένει δ᾽ εἶναι τὸν αὐτόν" 

ὅτερ πέπονθε τὸ πρεσβύτερον πρὸς τὸ γεώτερον, 

καὶ ὃ γεννήσας πρὸς τὸ τέκνον. Φανερὸν τοίνυν, ὅτε (3) 

πλείων ἢ σπουδὴ τῆς οἰκονομίας περὶ τοὺς ἀνϑρώ- 

πόως ἢ περὶ τὴν τῶν ἀψύχων. κτῆσιν, παὶ. περὶ τὴν 

᾿ ἠρετὴν τούτων ἢ περὶ τῆς πτήσεως, ὃν παλοῦμεν 10 

τ΄ πλοῦτον, καὶ τῶν ἐλευϑέρων μᾶλλον ἢ δούλων. Πρῶ- 
᾿ 

σὸν μὲν οὖν περὶ δούλων ἀπορήσειεν ἄν τις, πότερόν 

ἐότεν, ἀρετή, τις δούλου παρὰ τὰς ὀργαννιὰς καὶ δια- 

φιογεκὰς. ἄλλῃ τιμιωτέρᾳ τούτων οἷον σωφροσύνη 

γιαὶ ἀνδρία καὶ δικαιοσύνη καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοι- 

οὐήων- ξξεῶν, ἢ οὐκ ἔστιν οὐδεμία παρὰ τὰς σω- 

᾿μαγιμὰς ὑπηρεσίας... Ἔχει γὰρ ἀπορίαν ἀμφοτέ-. 

ρωδξ'. εἴτε γὰρ ἔστι, τί διοίσουδι τῶν ἐλευθέρων; εἴ 

ἀε:μὴ ἔστιν; ὄντων ἀνθρώπων καὶ λόγου κοινωνούν- 

ἄων.» ἄτοπον. Σχεδὸν δὴ ταὐτόν ἐστι τὸ φητούμε- ἂἃο 

ἧκον μαὶ περὶ. γυναικὸς. καὶ παιδὸς, πότερα παὶ τού- 

σῶν εἰσὶν ἀρεταὶ, καὶ, δεῖ τὴν γυναῖκα. εἶναι σώ- 

φρονα. καὶ ἀνδρείαν καὶ. δικαίαν, καὶ παῖς ἐστι καὶ 

ἀκόλαστος καὶ σώφρῳν, ἢ οὔ; καὶ καϑόλου. δὴ τοῦτ᾽ 

ἔστιν ἐπισκεπτέον περὶ, ἀρχομένου φῴώσει. καὶ ἄρ- 

χαντος, πότερον. .«ἥ. αὐτὴ ἀρετὴ ἢ ἕτέρα.. Εἰ. μὲν 

γὰρ δεῖ ἀμφοτέρους. μετέχειν καλοκαγαϑίας, διὰ 

τί τὸν μὲν ἄρχειν δέοι ἂν, τὸν ιδὲ ἄρχεσϑαι κα- 

ϑάπαξ; Οὐδὲ γὰρ τῷ. μᾶλλον καὶ ἧττον οἷόν τὸ 
διαφέρειν" τὸ μὲν γὰρ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν εἴδει 80 

διαφέρει, τὸ δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον οὐδέν. Εὶ δὲ τὸν 1“. 

μὲν “δεῖ, τὸν δὲ μὴ, ϑαυμαστόν' εἴτε γὰρ ὃ ἄρ- 



(ω 

λι) 

920 

30 

' ἈἈΙΘΤΟΥ, ῬΟΙΣΤ', ᾽ 

χῶν μὴ ἔσται σώφρων καὶ δίκαιος, πῶς ἄρξει κα 

λῶξ; εἴϑ᾽ δ᾽ ὠῤχόμενος. πῶς ὠρχϑήδσεταϊξ καλῶε;, 

ἀκόλαστος γὰρ ὧν καὶ δειλὸς οὐδὲν ποιήσει τῶν προς- 

ηκόντων. Φανερὸν τοίνυν, ὅτι ἀνάγκη μὲν μετέ- 

χεῖιν ἀἐμφοτέρδυς ὠρετῆς, ταύτης δ᾽ εἶναι διαφορὰξ, 

ὥσπερ καὶ τῶν φύσει ἀρχομένων. Καὶ τοῦτο. εὖ- 

σὺς ὑφήγηται περὶ τὴν ψυχήν" ἐν ταύτῃ γάρ ἐδτε 

φύσει τὸ μὲν ἄρχον, τὸ δὲ ἀρχόμενον" “ν᾽ ὅτέ- 

ραν φαμὲν εἶναι ἀρετὴν, οἷον τοῦ λόγον ἔχοντος 

καὶ τοῦ ἀλόγου. “ῆλον τοίνυν, ὅτι τὸν αὐτὸν τρό- 

πον ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων: ὥστε φύσει τὰ 

πλείω ἄρχοντα καὶ ἀρχόμενα. ἄλλον γὰρ τρόπον 

τὸ ἐλεύϑερον τοῦ δούλου ἄρχει, καὶ τὸ ἄῤῥεν 

τοῦ ϑήλεος. καὶ ἀνὴρ παιδός" παὶ πᾶσιν ἐνυπάρχεξ 

μὲν τὰ μόρια τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἐνυπάρχει διαῷε- 

ρόντως. Ὃ μὲν γὰρ δοῦλος ὅλως οὐκ ἔχει τὸ βου- 

λευτικὸν, τὸ δὲ ϑῆλυ ἔχει μὲν, ἀλλ’ ἄκυρον" δ᾽ δὲ 

παῖς ἔχει μὲν, ἀλλ’ ἀτελές. Ὁμοίως τοίνυν ἀϊὰγ- 

καῖον ἔχειν καὶ περὶ τὰς ἠθικὰς ἀρετάς" ὑποληπτέ- 

ον, δεῖν μὲν μετέχειν πάντας, ἀλλ᾽ οὐ τὸν αὐτὸν τρό: 

πον. αλλ ὅσον ἑκμάστῳ πρὸς τὸ αὐτδῦ ἔργον. τὸ 

τὸν μὲν ἄρχοντα τελέαν ἔχειν δεῖ τὴν ἠθικὴν ἀρετήν" 

τὸ γὰρ ἔργον ἐστὶν ἁπλῶς τοῦ ἀρχιτέκτονος" ὃ 

δὲ λόγος ἀρχιτέκτων τῶν δ᾽ ἄλλων ἕκαστον. ὅσον 

ἐπιβάλλει αὐτοῖς: ὥστε φανερὸν, ὅτι ἔστιν ἠϑικὴ 

ἀρετὴ τῶν εἰρημένων πάντων, παὶ οὐχ ἢ αὐτὴ σω- 

φροσύνη γυναικὸς καὶ ὠνδρὸς, οὐδ᾽ ἀνδρία καὶ δι- 

καιοσύνη, καϑάπερ ῴετο Ξωηράτης, ἀλλ᾽ “ἢ μὲν 

ἀρχικὴ ἀνδρία, ἣ δ᾽ ὑπηρετιηή. Ὁμοίως δ᾽ ἔχει 

καὶ περὶ τὰς ἄλλας. “4ῆλὸν δὲ τοῦτο παὶ γιωτὰ 

μέρος μᾶλλον ἐπισκοποῦσι καϑόλου γὰρ οἵ λέγον- 

τες ἐξαπατῶσιν ξαυτοὺς, ὅτι τὸ εὖ ἔχειν. τὴν νῳ- 
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χὴν ἀῤβετὴ. ἢ τὸ ὀρϑοπραγεῖν, ἤ τι τῶν τοτούτων. 

λὺ γὰρ ἄμεινον λέγουσιν οἵ ἐξαριϑιμοῦντες τὰς 

ἀρετὰς, ὥσπερ Γοργίας, τῶν οὕτως δριξομένων.. “]ειὸ 

᾿ 
δεῖ, ὥσπερ ὃ. ποιητὴς εἴρηκξ. περὶ γυναικὸς .» οὕτω 

γομίξειν ἔχειν περὶ πάντων: 

γυναικὶ κόσμον ἡ συύγὴ Φέρει; 

ἀλλ ἀνδρὲ οὐκέτε τοῦτο. ᾿Επεὶ δ᾽ ὃ παῖς ἀτελὴς, 

δῆλον., ὅτι τούτου μὲν καὶ ἣ ὠρετὴ οὐ; αὐτοῦ πρὸς 

αὐτόν ἐστιν, ἀλλὰ “πρὸς τὸν τέλειον καὶ τὸν ἡγού- 

μένον. Ὁμοίως δὲ. καὶ δούλου πρὸς δεσπότην. Ἔϑε- 

μὲν δὲ πρὸς τἀναγπαῖα χρήσιμον εἶναι τὸν δοῦλον" 

ὥστε δῆλον. ὅτε καὶ ὠρετῆς δεῖται μιιρᾶς. καὶ το- 

σαύτης. ὅπως. μήτε δι’ ἀκολασίαν μήτε διὰ δειλί- 

αν ἐλλείψῃ τῶν ἔργων.  'Ζπορήδειςε δ’ ἄν τις. τὸ 

γῦν εἰρημένον εἰ ἀληϑὲς, ἄρα καὶ τοὺς τεχνίταϑ 

δεήσει ἔχειν ἀρετήν; πολλάκις γὰρ δι’ ἀκολασίαν 

ἐλλείπουσι τῶν ἔργων: ἢ διαφέρει τοῦτο πλεῖστον; 

ὃ μὲν γὰρ δοῦλος κοινωνὸς δωῆς. ὃ δὲ ποῤῥώτερον, 

καὶ τοσοῦτον ἐπιβάλλει ἀρετῆς δόονπερ παὶ δουλεί- 

αϑ' ὃ γὰρ βάναυδος τεχνίτης ἀφζορισμένην τινὰ 

ἔχει δουλείαν: καὶ ὃ μὲν δοῦλος. τῶν φύσει. σπυτοτό- 

μος δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν. Φανερὸν τοί- 

νυν, ὅτι τῆς τοιαύτης ἀρετῆς αἴτιον εἶναι δεῖ τῷ 

δούλῳ τὸν δεσπότην, ἀλλ’ οὐ τὴν διδασκαλικὴν ἔχον- 

τα τῶν ἔργων δεσποτικήν. Ζ]ιὸ λέγουσιν οὐ καλῶς οἵ 

λόγου τοὺς δούλους ἀποστεροῦντες. καὶ φάσποντες 

ἐπιτάξει χρῆδϑαι μόνον: νουϑετητέον γὰρ μᾶλλον τοὺς 

δούλους ἢ τοὺς παῖδας. ᾿Ζλλὰ περὶ μὲν τούτων διω- 

ρίσϑω τὸν τρόπον τοῦτον. Περὶ δ᾽ ἀνδρὸς καὶ γυνατ- 

πὸς καὶ τέκνων καὶ πατρὸς, τῆς τε περὶ ἕκαστον 

αὐτῶν ἀρετῆς καὶ τῆς πρὸς σφᾶς αὐτοὺς ὁμιλίας, τέ 

τὸ παλῶς καὶ μὴ καλῶς ἐστι, καὶ πῶς δεῖ τὸ 

΄σ--ς Θ᾽. 
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μὲν εὖ διώκειν, τὸ δὲ κακῶς φεύγειν, ἐν τοῖς περὶ 

“") τὰς πολιτείας ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν. ᾿Επεὶ γὰρ οἷ: 

10 

κία μὲν πᾶσα μέρος πόλεως, ταῦτα δ᾽ οἰκίας. τὴν 

δὲ τοῦ μέρους πρὸς τὴν τοῦ ὅλου δεῖ βλέπειν ἀρετὴν, 

ἀναγκαῖον πρὸς τὴν πολιτείαν βλέποντας παιδεύ- 

εῖιν παὶ τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας. εἴπερ τι δια- 

φέρει, πρὸς τὸ τὴν πόλιν εἶναι σπουδαίαν, παὶ τοὺς 

παῖδα εἶναι σπουδαίους καὶ τὰς γυναῖκας σπουδαίους. 

ἀναγκαῖον δὲ διαφέρειν" αἵ μὲν γὰρ γυναῖκες ἥμε- 

συ μέρος τῶν ἐλευθέρων" ἐμ δὲ τῶν παίδων οὗ ποε: 

γωνοὶ γἵνονται τῆς πολιτείας: ὥστ᾽. ἐπεὶ περὶ μὲν 

τούτων διώρισται, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν ἐν ἄλλοις λε: 

μτέον, ἀφέντες ὡς τέλος ἔχοντας τοὺς γῦν «λόγουϑ; 

ἄλλην ὠρχὴν ποιησώμενοι “λέγωμεν, καὶ πρῶτον 

ἐπισκεφώμεϑα περὶ τῶν ἀποφηναμένων 5 τῆς πο- 

λιτείας τῆς εἰρίστης. ἶ 



--.-Ἅ.... -. 

1, Ἐπεὶ δὲ προαιρούμεϑα. ϑεωρῆσαι περὶ τῆς 

ποινωνίας τῆς πολιτικῆς. ἣ κρατίστη πασῶν τοῖς δυ- 

ναμένοις δῆν ὅτι μάλιστα κατ’ εὐχήν, δεῖ καὶ τὰς 

ἄλλας ἐπισπέψασϑαι πολιτείας, αἷς τε χρῶνταί τινες 

τῶν. πόλεων τῶν εὐνομεῖσθαι λεγομένων, κἂν εἴ τι- 

γε ἕτεραι τυγχάνωσιν ὑπὸ τινῶν εὑρημέναι καὶ δο- 

ποῦσατ καλῶς ἔχειν, ἵνα τό τ ὀρθῶς ἔχον ὀφϑῇ πὰξ 

τὸ χρήσιμον, ἕτε δὲ τὸ ξητεῖν τι παρ᾽ αὐτὰς ἕτερον, 

μὴ δοκῇ πάντως εἶναι σοφίξεσϑαι βουλομένων, ἀλ- 

λὰ, διὰ τὸ μὴ παλῶς ἔχειν ταύτας τὰς νῦν ὕπαρ- 

χούσας, διὰ τοῦτο ταύτην δοκῶμεν ἐπιβαλέσϑατ τὴν 

μέϑοδον. ᾿φἀρχὴν δὲ πρῶτον ποιητέον, ἥπερ πέφυπεν 

ἀρχὴ ταύτης τῆς σκέψεως" ἀνάγπη γὰρ ἤτοι πάντας πάν- 

τῶν ποινωνεῖν τοὺς πολίτας ἢ μηδενὸς ἢ τινῶν μὲν, τινῶν 

δὲ μή. Τὸ μὲν οὖν “μηδενὸς κοινωνεῖν, φανερὸν ὡξ 

ἀδύνατον" ἡ γὰρ πολιΐξία κοινωνία τίς ἐστιν. Κα 

10 
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πρῶτον ἀνάγκη τοῦ τόπου ποινωνεῖν' ὃ μὲν γὰρ τό- 

πος ἰσότης μιῶς πόλεως, οἱ δὲ πολῖται κοινωνοὶ τῆξ᾽ 

μιᾶς πόλεως. ᾿Δλλὰ πότερον, ὅσων ἐνδέχεται κοινῶώ- 

νῇσαι, πάντων βέλτιον κοινωνεῖν τὴν μέλλουσαν οἷ- 

κήσεσθαι πόλιν παλῶς, ἢ τινῶν μὲν, τινῶν δ᾽ οὐ 

βέλτιον; ἐνδέχεται γὰρ καὶ τέκνων καὶ γυναικῶν καὶ 

κτημάτων κοινωνεῖν τοὺς πολίτας ἀλλήλοις, ὥσπερ 

ἐν τῇ Πολιτείᾳ τοῦ Πλάτωνος' ἐκεῖ γὰρ ὃ Σωρηρά- 

της φησὶ δεῖν ποινὰ τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας εἶς 

γαι καὶ τὰς πτήσεις" τοῦτο δὴ πότερον ὡς νῦν, οὕ- 

τω βέλτιον ἔχειν, ἢ κατὰ τὸν ἐν τῇ Πολιτείᾳ γε- 

γραμμένον νόμον; Ἔχει δὴ δυσχερείας ἄλλας τὲ πολ- 

λὰς τὸ πάντων εἶναι τὰς γυναῖκας κοινὰς, καὶ δὲ 

ἣν αἰτίαν φησὶ δεῖν νενομοϑετῆσϑαι τὸν τρόπον τοῦ- 

τον ὃ Σωκράτης, οὐ φαίνεται συμβαῖνον ἐκ τῶν λό- 

γῶν. Ἔτι δὲ πρὸς τὸ τέλος, δὅ φηδι τῇ πόλει δεῖν 

ὑπάρχειν, ὡς. μὲν εἴρηται νῦγῳ. ἀδύνατον, πῶς δὲ 

δεῖ διελεῖν, οὐδὲν διώρισται. “έγω: δὲ τὸ μίέαν  εἴ- 
“ 

γαι τὴν πόλιν πᾶσαν, ὡς ἄριστον ὅτι μάλιστα" λαβ- 

βάνει γὰρ ταύτην ὑπόϑεσιν ὁ Ξωῳηπράτης: Καίτοι 

φανερόν ἐστιν,. ὡς προϊοῦσα καὶ γινομένη. μέα μιᾶδλε 

λον οὐδὲ πόλις ἔσται: πλῆϑος γάρ τι τὴν φύσιν ἐστὶν 

ἢ πόλις: γινομένη τὲ μία μᾶλλον, οἰκία. μὲν ἐκ πό- 

λεως, ἄνθρωπος δ᾽ ἐξ οἰκίας ἔσται: μᾶλλον γὰρ μίαν 

τὴν οἰκίαν τῆς πόλεως φαίημεν ἂν, καὶ τὸν ἕνα τῆς 

οἰκίας ὥστ᾽, εἰ καὶ δυνατός τις εἴη τοῦτο δρᾶν.-. οὗ 

ποιητέον" ἀναιρήδσει γὰρ τὴν πόλιν. Οὐ μόνον δ᾽ ἐκ 

πλειόνων ἀνθρώπων ἐστὶν ἣ πόλις, ἀλλὰ παὶ ἐξ. εἴ- 

δὲς. διαφερόντων: οὐ γὰρ γίνεται πόλις ἐξ; ὁμοίων" 

ἕτερον γὰρ συμμαχία καὶ πόλιξ' τὸ μὲν γὰρ τῷ πο- 

σῷ. χρήσιμον, κἂν ἡἣ τὸ. αὐτὸ τῷ εἴδει, βοηϑίᾶς 

γὰρ χάριν ἣ συμμαχία πέφυκεν: ὥσπερ ἂν. εἰ στα- 
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μὸς πλεῖον ἑλκύσῃ. Ζποίδει δὲ τῷ τοιούτῳ παὶ πό- 

“λις. ἔθνους, ὅταν: «μὴ πατὰ κώμας σὲ κεχωρισμένοι 

τὸ πλῆϑος.. ἀλλ᾽ οἵον. ᾿ἀρπάδες. δ ὧν δὲ δεῖ ἕν γε- 

ψέσϑαετ: «εἴδει διαφέρει. " Ζιόπερ τὸ ἴδον τὸ ἄντιπέ- 

Ι 'πονϑὸς ᾿σώδει τὰς, πόλεις, ᾿ὥσπερ ἐν τοῖς ᾿Εἰϑιμοῖς εἴς 

ρῆται πρότερον" ἐπεὶ παὶ ἐν τοῖς ἐλευθέροις καὶ ἴἔδοιξ 

ἀνάγκη τοῦτ᾽ εἶναᾶτ' ὥμα γὰρ οὐχ οἷόν τε πάντας 

ἄρχειν, ἀλλ’ ἢ πατ᾽ ἐνιαυτὸν. ἢ πατὰ τινὰ ἄλλην 

τάξεν ἢ χρόνον. Καὲ συμβαίνει δὴ τὸν τρόπον τοῦ- ᾿ 

τον. ὥστε πάντας ἄρχειν, ὥσπερ ἂν εἰ μετέβαλλον 10 ' 

οἱ δπυτεῖς καὶ οἱ τέκτονες. ἨαῚ μὴ οὗ αὐτοὶ ἀεὶ δπυ- 

τοτόμοι καὶ τέκτονες ἦσαν. Ἐπεὶ δὲ βέλτιον οὕτως 

ἔχειν, καὶ τὰ περὶ τὴν ποινωνίαν τὴν πολιτικὴν δῆ- 

λον, ὡς τοὺς αὐτοὺς «ἀεὶ βέλτιον ἄρχειν, εἰ δυνα- ἱ 

τόν. Ἔν οἷς δὲ μὴ δυνατὸν, διὰ τὸ τὴν φύσιν ἴσους 

εἶναι πάντας. (ὥμα δὲ καὶ δίκαιον, εἴτ᾽ ὠγαϑὸν εἴτξ8 , 

φαῦλον τὸ ἄρχειν, πάντας αὐτοῦ μετέχειν) ἐν τού- Ὶ 

τοῖς δὲ μιμεῖσϑατι τὸ ἐν μέρει τοὺς ἴσους εἴκειν δμοί- ϊ 

ὡς. τοῖς ἐξ ὠρχῆς᾽ οἱ μὲν γὰρ ἄρχουσιν, οἱ δ᾽ ἄρ- : 

εἰ χονται κατὰ μέρος, ὥσπερ. ἂν ἄλλοι γενόμενοι. Τὸν 95. 

αὐτὸν δὴ τρόπον ἀρχόντων, ἕτεροι ἑτέρας ἄρχουσιν ᾿ 

ἀρχάς. Φανερὸν τοίνυν ἐκ τούτων, ὡς οὔτε πέφυ- ᾿ 

9:8 μίαν οὕτως εἶναι τὴν πόλιν, ὥσπερ λέγουσί τι: ὴ 

γες᾿ «καὶ. τὸ λεχϑὲν ὡς. μέγιστον ἀγαϑὸν ἐν ταῖς πό- 

λεσειν ὅτι τὰς πόλεις ἀναιρεῖ. Καίτοι τό γε ἑκάστου ᾿ 

ἀγαϑὸν σώδει ἕκαστον... Ἔστι δὲ καὶ κατ᾽ ἄλλον τρό- 
, γι 1 ᾿ Θ » » ᾿ξ 

πον. φανερὸν, ὅτι τὸ λίαν ἑἕνοῦν Φητεῖν τὴν πόλιν 

οὐ;»κς ἔστιν ἄμεινον. Οἰκία μὲν γὰρ αὐταρπκέστερον 
᾿ τὸ ΄ με 

ἑνὸς... πόλις δ’ οἰκίας" καὶ βούλεταί γ᾽ ἤδη τότε εἴ- 

ΟἹ ο ΑΝ σον ὁ σι δα ψαι πόλις, ὅταν αὐτάρκη συμβαίνῃ τὴν ποινωνίαν 

εἶναι. τοῦ πλήϑους. Εἴπερ οὖν αἱρετώτερον το αὐτ- 
τ τῶς 

«: ΦΚ᾽ 

πος, ΩΝ ὑπ σςν -τ  γγ: 

αρκέστερον. καὶ τὸ ἧττον ἕν τοῦ μᾶλλον αἱρετώ- 
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χερον. ᾿ἡλλὰ μὴν οὐδ᾽ εἰ τοῦτο ἄριστόν ἐστι, τὸ 

μίαν ὅτι μάλιστα εἶναι τὴν κοίνωνίαν, οὐδὲ τοῦτ᾽ 

ἀποδείκνυσθαι φαίνεται κατὰ τὸν λόγον, ἐὰν πάν- 

τες ἅμα λέγωσιν τὸ ἐμὸν καὶ τὸ μὴ ἐμόν; τοῦτο γὰρ 

οἴεται ὃ Σωκράτης σημεῖον εἶναι τοῦ τὴν πόλιν τε- 

λέως εἶναι μίαν. Τὸ γὰρ πάντες, διττόν. Εἰ μὲν 

οὖν ὡς ἕκαστος, τάχ᾽ ἂν εἴη μᾶλλον, ὃ βούλεταε 

ποιεῖν ὃ Σωκράτης: ἕκαστος γὰρ υἱὸν ἑαυτοῦ φήσεε 

τὸν αὐτὸν, καὶ γυναῖκα δὴ τὴν αὐτὴν, καὶ “περὶ 

τῆς οὐσίας καὶ. περὶ ἑκάστου δὴ τῶν συμβαινόντων 

ὡσαύτως. Νῦν δ᾽ οὐχ οὕτω φήσουσιν οἱ ποιναῖς 

χρώμενοι τὰαϊς γυναιξὶ παὶ. τὸϊς τέκνοις, ἀλλὰ πᾶφ-: 

ἐξς. μὲν, οὐχ ὡς ἕκαστος δ᾽ ἀὐτῶν" ὁμοίως δὲ "δὶ 

τὴν οὐσίαν. πάντες μὲν, οὐχ. ὡς ἕπαστος δ᾽ αὐτῶν. 

Ὅτι μὲν τοίνυν παραλογίσμός τις ἐστὶ, τὸ "λέγειν 

πάντας, φανερόν: τὸ γὰρ πείντες καὶ ἀμφότερα, καὶ 

περιττὰ καὶ ἄρτια διὰ τὸ διττὸν, ταὶ ἐν τοῖς λόγοις 

ἐριστικμοὺς ποιεῖ συλλογισμούξ' διό ἐστε τὸ πάντας 

τὸ αὐτὸ λέγειν. ὡδὶ μὲν καλὸν, ἀλλ᾽ οὐ δύνατδν, 

δὲ δ᾽ οὐθὲν δμονοητικόν.. Πρὸς. δὲ τούτοις ἑτέραν 

ἔχει. βλάβην. τὸ: λεγόμενον" -ἥγαστα γὰρ ἐπὲμξελείξδις 

τυγχάνει τὸ πλείστων ποινόν" τῶν γὰρ ἰδίων μᾶλι-: 

στα φροντίξουσι, τῶν δὲ ποινῶν ἧττον: ἢ δον ἔξ 

κμάστῳ ἐπιβάλλει πρὸς γὰρ. τοῖς ἄλλοις, ὡς ἕτέροῦ 

'φροντίξοντος , ὀλιγωροῦσε μᾶλλον. Ὥσπερ ἐν ταῖξ 

οἰμετικαῖς διαπονίαις οἵ πολλοὶ θεράποντες ἐνίοτε γεῖ- 

ρον ὑπηρετοῦδι τῶν ἐλαττόνων. Γίνονταε δ᾽ ἕκά- 

ὅτῳ χίλιοι τῶν πολιτῶν υἱοὶ. καὶ οὗτοι οὐχ ὡς ἕκά- 

ὅτου, ἀλλὰ τοῦ τυχόντος ὃ τυγὼν δμοίως ἐστὲν υἱός" 

ὥστε πάντες: ὁμοίως ὀλιγωρήσουσιψν. Ἔτι οὕτως ἕκας- 

ὅτος ἐμὸς λέγει τὸν εὖ πράττοντα τῶν πολιτῶν ἢ 

καπῶς ὅπόστος τυγχάνει τὸν ὠριϑμόν, οἷον ἐμὸξ 
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ἢ τοῦ δεῖνος" τοῦτον τὸν τρόπον λέγων καϑ' ἕκαστον 
ν χιλίων ἢ ὅσων ἢ πόλις ἐστί, καὶ τοῦτο διστά- 
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ἡ χὼν ἄδηλον γὰρ, ᾧ συνέβη γενέσϑαι τέκνον. καὶ 
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δωξῆναι γενόμενον. Καίτοι πότερον οὕτω ηρεῖττον 

τὸ ἐμὸν λέγειν ἕκαστον τὸ αὐτὸ μὲν προσαγορεύον- 

τας δισχιλίων, καὶ μυρίων, ἢ μᾶλλον ὡς νῦν ἐν ταῖς 

πόλεσι τὸν ἐμὸν λέγουσιν; ὃ μὲν γὰρ υἱὸν αὑτοῦ, 

ὁ δὲ ἀδελφὸν αὑτοῦ προσαγορεύει τὸν αὐτὸν, ὃ δ᾽ 

ἀνεψιὸν ἢ κατ᾿ ᾿ἄλλην τινὰ συγγένειαν ἢ πρὸς αἵ- 

ματος ἢ κατ οἰκειότητα καὶ κηδείαν αὐτοῦ πρῶτον 

ἢ τῶν αὐτοῦ" πρὸς δὲ τούτοις ἕτερον φράτορα ἢ φυ- 

λέτην" Ἀρεῖττον γὰρ ἴδιον ἀνεψιὸν εἶναι, ἢ τὸν 

τρόπον τοῦτον υἱόν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ οὐδὲ διαφυγεῖν 

δυνατὸν τὸ “μή τινας ὅπολαμβάνειν ἑαυτῶν ἀδελ- 

φούς τὲ παὶ παῖδας καὶ πατέρας καὶ μητέρας" πα- 

τὰ γὰρ τὰς: διμοιότηταῖ, οἷ γίγονται τοῖς τέρμψοις 

πρὸς τοὺξ γεγνήσανταϑι, " ἀναγηαῖον λαμβάνειν περὶ 

ἀλλήλων" τὰς' πίστεις. Ὅπερ φαδὲ καὶ συμβυίνειν 

τικὲς τῶν τὰς τῆς γῆς πεῤιόδούφς᾽ πραγματευσμένων" 

εἶναι γάρ; τισι τῶν ἄνω “ιβύων ποινὰς τὰς -γυναῖ- 

"ας" τὰ μέντοι γενόμενα “ξένα διαιρεῖσϑαε κατὰ 

τὰς ᾿διμοϊότητωσ. Εἰσὶ δέ ἔτμες. καὺ γυναῖκες παὶ 

τῶν ἄλλων ξώων; οἷον ἵπποι Βαϊ βόες, αὲ σφόδρα 

πεφύπασιν ὅμοια ἐποδιὶδόναν τὰ τέκνα τοῖθ' γονεῦ- 

σιν, ὥδπερ ἢ ἐν Φαρσάλῳ κληθεῖσα δικαΐο ἵππος. 

Ἔτι δὲ παὶ τὰς τοιαύτας δυσχερείας οὐ ῥ(ῴδιον εὐ- 

λαβηϑῆνατ τοῖς ταύτην κατασπευάδέεουσε τὴ ποινω- 

γίαν; οἵου αἰκίας παὶ φόνους ὠμδύσίουξ; τοὺς δὲ ἕπκοὺ- 

δίδυς, καὶ μεῖγας παὶ Χοιδὸρίωφ. ὧν οὐθὲν δοὶόέν ἐστὶ 

γίνεσθαι πρὸσ πατέρας “πᾶν μητέρας, καὶ τοῦδ᾽ μὴ 

πόῤῥω Ὑῆτ᾽ συγγενείας ὄντας, ὥδπερ πρὸς τοὺξφ᾽ ἄ- 

ποϑὲν' ἀλλὰ “καὶ πλεῖον. συμβαίνειν ἀναγῆπαῖον ἀ- 
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γνοούντων ἢ γνωριδόντων. Καὶ γενομένων, πῶν μὲν Ὁ 

γνωριδόντων ἐνδέχεται. τὰς νομιδομένας γίνεσθαι 

λύσεις, τῶν δὲ. μηδεμίαν. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ποι- 

ψοὺς ποιήσαντα τοὺς υἱοὺς. τὸ συνεῖναι μόνον ἀφελεῖν 

τῶν ἐρώντων, τὸ δ᾽ ἐρῶν μὴ κωλῦσαι. μηδὲ τὰς 

χρήσεις "τὰς ἄλλας, ἃς πατρὶ. πρὸς υἱὸν εἶνατ πάν- 

τῶν ἐστὶν ἀξῥεπέάτατον: μαὶ ἀδελφῷ. πρὸς ἀδελ- 

φόν: ἐπὲεὶ καὶ τὸ ἐρᾶν μόνον. Ἄτοπον. δὲ καὶ τὸ 

τὴν συνουσίαν ὠφελεῖν δι’ ἄλλην μὲν αἰτίαν μηδε- 

μίαν. ὡς λίαν δὲ ἰσχυρᾶς τῆς ἡδονῆς γινομένης" 

ὅτι δ᾽ ὃ μὲν πατὴρ ἢ υἱὸς, οἱ δ᾽ ἀδελφοὶ ἀλλήλων, 

μηδὲν: οἴεσϑαι διαφέρειν., Εοικε δὲ μᾶλλον͵ τοῖς 

γεωργοῖς εἶναι χρήσιμον τὸ κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖ- 

μπὰς καὶ τοὺς παῖδας ἣ τὸῖς φύλαξιν: ἧττον γὰρ 

ἔσται φιλία ποινῶν ὄντων τῶν τέκνων παὶ τῶν γυ- 

ναιμῶν; δεῖ δὲ τοιούτους εἶναι τοὺς ἀρχομένους πρὸς 

τὸ πειϑαρχεῖν καὶ μὴ. νεωτερίξειν. “Ολως δὲ συμ- 

βαίνειν ἀνάγπη τοὐναντίον διὰ τὸν τοιοῦτον νόμον, 

ὧν προσήρει τοὺς ὀρθῶς πειμένους νόμους αἰτίους γί- 

νεῦϑαι, καὶ δι’ ἥν αἰτίαν ὃ Ξωκράτης οὕτως οἴεται 

δεῖν τάττειν τὰ περὶ τὰ τέκνα καὶ. τὰς. γυναῖκας: 

φιλίαν τε γὰρ οἰόμεθα μέγιστον εἶναι τῶν ἐγα- 

ῶν ταῖς, πόλεσιν: οὕτω γὰρ ἂν ἥκιστα. στασεάξοι- 

μὲν καὶ τὸ μίαν εἶναι. τὴν πόλιν ἐπαινεῖ μάλισϑ᾽ 

ὃ Σωκράτης, ὃ καὶ δοκεῖ. κἀκεῖνος εἶναί φηδι, τῆς 

φιλίας ἔργον: πκαϑάπερ ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς λόγοις 

ἦσμὲεν λέγοντα τὸν -Δριστοφάνην, ὡς τῶν ἐρώντων 

διὰ τὸ σφόδρα φιλεῖν ἐπιθυμούντων συμφῦναι καὶ 

γενέσϑαι ἐκ δύο ὄντων ἀμφοτέρους ἕνα. ᾿Ενταῦ- 

ϑὰ μὲν οὖν ἀνάγκη ὠμφοτέρους ἐφϑάρϑαι ἢ τὸν ἕνα" ᾿ 

ἐν δὲ τῇ πόλει τὴν φιλίαν ἀναγκαῖον ὑδαρῆ γίνε- 

σθαι διὰ τὴν κοινωνίαν τὴν τοιαύτην. καὶ ἥγαστα 

κῃ». ἐλδ. τ» 
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λέγειν. τὸν. ἐμὸν ἢ υἱὸν πατέρα, ἢ πατέρα υἱόν. 

Ὥσπερ. γὰρ μικρὸν γλυκὺ. εἰς πολὺ ὕδωρ μιχϑὲν 

ἀναίσθητον ποιεῖ τὴν κρᾶσιν, οὕτω συμβαίνει. καὶ 

τὴν οἰκειότητα τὴν πρὸς ἀλλήλους τὴν ἀπὸ τῶν ὀνο- 

μάτων τούτων, διαφροντίξειν ἥραστα ὠἀναγπαῖον ὃν 

ἐν τῇ πολιτείᾳ τῇ τοιαύτῃ ἢ πατέρα ὡς υἱῶν, ἣ 

υἱὸν ὡς πατρὸς, ἢ ὡς ἀδελφοὺς ἀλλήλων... “100 γάρ 

ἐστιν, ἃ. μάλιστα ποιεῖ͵ πήδεσϑαι τοὺς ἀνθρώπους 

καὶ φιλεῖν, τό τε ἴδιον καὶ τὸ ἀγαπητόν: ὧν οὐδέ- 

τερον οἷόν τε ὑτάρχειν τοῖς οὕτω πολιτευομένοις. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ περὶ τοῦ μεταφέρειν τὰ γινόμενα τέ- 

Ἐνα, τὰ μὲν ἐκ τῶν γεωργῶν καὶ τεχνιτῶν εἰς τοὺς 

φύλακας, τὰ ἐκ τούτων εἰς ἐκείνους, πολλὴν ἔχεε 

ταραχὴν, τίνα ἔσται τρόπον" καὶ γινώσκειν ἀναγπαῖ- 

ον τοὺς διδόντας καὶ μεταφέροντας, τίδσε τίνας δι- 

δόασιν. Ἔτε δὲ καὶ τὰ πάλαι λεχϑέντα μᾶλλον ἐπὶ 

τούτων ἀναγκαῖον συμβαίνειν, οἷον αἰκίας, ἔρω- 

τας, φόνους᾽ οὐ γὰρ. ἔτε προσαγορεύουσιν ἐδελῳφοὺς 

παὶ τέμνα καὶ πατέρας καὶ μητέρας τοὺς φύλακας 

οἵ τε εἰς τοὺς. ἄλλους πολίτας δοθέντες καὶ πάλιν οἵ 

παρὰ τοῖς φύλαξε [εἰς] τοὺς ἄλλους πολίτας, ὥστ᾽ 

εὐλαβεῖσθαι τῶν τοιούτων τι πράττειν διὰ τὴν συγ- 

γένειαν. Περὶ μὲν οὖν τῆς περὶ τὰ τέκνα καὶ τὰς 

γυναῖκας ποινωνίας διωρίσϑω τὸν τρόπον τοῦτον. 

1. Ἐχόμενον δὲ τούτων ἐστὶν ἐπισπέψασϑαι πε- 

Ρὶ τῆς πτήσεως, τίνα τρόπον δεῖ κατασπευάξεσϑαει 

τοῖς μέλλουσι πολιτεύεσθαι τὴν ὠρίστην πολιτείαν, 

πότερον ποινὴν ἢ μὴ κοινὴν εἶναι τὴν κτῆσιν. Τοῦ- 

τὸ δ᾽ ἄν τις παὶ χωρὶς σπέψαιτο ἀπὸ τῶν περὶ τὰ 

τέμηνα καὶ τὰς γυναῖκας νενομοθϑετημένων' λέγω δὲ 

τὰ περὶ τὴν πτῆδσιν' πότερον, κἂν ἦ. ἐκεῖνα χωρὶς. 

καϑ' ὃν νῦν τρόπον ἔχει πᾶσι, τάς τε κτήσεις κοινὰς 
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ἐσθ νυ ϑνδινπσα, μμνμνννμό, 
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"εἶναι βέλτιον παὶ τὰς χρήσεις" οἷον τὰ μὲν γήπεδα 

Ἰχωρὶς, τοὺς δὲ πᾶρποὺς εἰς τὸ κοινὸν φέροντας ἄψα- 

᾿λίσγηξιν"" ὅπερ ἔνια ποιεῖ τῶν ἐθνῶν" "ἢ χούψοντίον 

χὴν μὲν γῆν ποινὴν εἶναι, καὶ γεωργεῖν κοινῇ; τοὺς 

δὲ καρηόὺδ διαιρεῖσθὰν πρὸς τὰς ἰδίας γρήσειξ"" λέ- 

'γονταϊ δέ τινὲς καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ποινωγεῖν τῶν 
᾿βαρβάρων' Ὗ παὶ τὰ γήπεδα καὶ τοὺς καρποὺς ποὶ- 

τῳδύς. Ἑτέρων'. μὲν οὖν ὄντῶν τῶν “γεωργούντων, 
“ἄλλος ἂν εἰ ἴῃ τρόπος παὶ ῥάων' αὐτῶν δ᾽ αὑτοῖς διᾶ- 

κονούντῶΩων τὰ περὶ τὰς Ἰτήσειξ πλείους ἂν πὰρέζοε 

δυσκολίας: “καὲ γὰρ ἐν τὰϊς ἀπολαυύσεέεσι παν. ἐν’ τοῖς 

"ξργοις Ἶ γινομένων ἴσων; ἀναγκαῖον ἐγηλήμιατα 

γίνεσθαι πρὸς τοὺς ἀπολαδοντὰς μὲν ἢ λαμβάγοντας 

“πολλὰ, ὀχίγα δὲ πονοῦντα "τοῖδ' ἐλώστου Μὸν λὰβ- 
“βάνουσι, ᾿λείω δὲ πονοῦσεν: Ὅλως δὲ τὸ σύδῆν πῶὶ 

ἐποινωνεῖν ἐῶν ᾿ἀνϑρωπικῶν πᾶντων᾽ χαλεπὸντ καὶ 

“μάλιστα Τῶν Ὑδτούτων' δηλὰῦδι “δ᾽ αξ τῶν συναπο- 

δήμων πδινῶνίαι δ γεδὸν γὰρ᾽ οἵ πλεῖστοι. διαφερό- 

“μένοι ἐκ "τῶν ἐν ποδὶ καὶ ἐκ μιμρῶν προδηρούοντες 

ἀλλήλοις. Ἔτι δὲ τῶν ϑεραπόντων τούτοις μάλιστα 

᾿'προσηρούομέν., οἷς πλεῖστα προσχρώμεϑα πρὸς τὰς 

“διακονίας τὰς ἐγπκυκλίδυς:  Πὺ μὲν οὖν ποινὰς. εἶναι 

“τὰς κτήσεις ταύτας τὲ καὶ ἄλλας τοιδύτας ἔχει δυς- 

χερείαξς." Ὃν ἰδὲ νῦν τρόπον ἔχει παὶ ἐπειοσμηϑὲν. 

ζϑεσι παὶ τάξει γόμων ὀρθῶν, οὐ μυιρὸν δὲν διε- 

ἡφέγκαι' ἕξεν γὰῤ τὸ ἐξ αἰμιφοτέρων ἀγαθόν λέγω 'δὲ 

ἘΠ ΉΕΙΣ εμφοτέρων τὸ ἔπ τοῦ ποινὰς εἶνᾶτ τὰς Ἀτήδεις 

καὶ τὸ δι τοῦ ἰδίας" δεῖ γαρ᾽ πῶς μὲν εἶναι ποινὰς, 

ὅλως “δ᾽ δίας. "Δὲ μὲν γὰρ ἐπιμέλειαν διξρημέναι 

τὰ ἐγροδή μάχα πρὸς ἀλλήλους οὐ ποιήσουσι" μᾶλλον 

δ᾽ ἐπιὶ ὥδουσιν, ὡς πρὸς ἴδιον ἑκάστου προσεδρέύ- 

οντος" δι᾽ ἄἀῤετὴν δ᾽ ἔσται πρὸς τὸ χρῆσθαι πατὰ 



τὰθη. ΦΑ͂ΝΕ 

τὴν παροιμίαν" κοινὰ τὰ φίλων. Εστι δὲ καὶ νῦν 

τὸν. τρόπον τοῦτον ἐν ἐνίαις πόλεσιν οὕτως ὕπογε- 

γραμμένον. ὡς οὐκ ὃν ἀδύνατον, καὶ μάλιστα ἐν 

ταῖς καλῶς οἰκουμέναις τὰ μὲν ἔστι, τὰ δὲ γένοιτ᾽ 

ἄν: ἰδίαν γὰρ ἕκαστος τὴν πτῆσιν ἔχων τὰ μὲν χρή- 

σιμα ποιεῖ τοῖς “φίλοις, τοῖς δὲ χρῆται κοινοῖς" οἷον 

καὶ ἐν “απεδαίμονι τοῖς τὲ δούλοις χρῶνται τοῖς ἀλ- 

λήλων. ὡς εἰπεῖν ἰδίοις, ἔτι δ᾽ ἵπποις καὶ κυσί, κἂν 

δεηθῶσιν ἐφοδίων ἐν τοῖς ἀγροῖς κατὰ τὴν χώραν. 

Φανερὸν τοίνυν, ὅτι βέλτιον. εἶναι μὲν ἰδίας τὰς 

κτήσεις, τῇ δὲ χρήσει ποιεῖν ποινάς. Ὅπως δὲ γί- 

ψώνται τοιοῦτοι, τοῦ νομοϑέτου τοῦτ’ ἔργον ἴδιόν 

ἐστιν. Ἔτι δὲ καὶ πρὸς ἡδονὴν ἀμύϑητον ὅσον δια- 

ρει τὸ νομίξφειν ἴδιόν τι μὴ γὰρ. οὐ μάτην τὴν φέρ μ μὴ γ μάτην τὴν 
πρὸς αὑτὸν αὐτὸς ἔχεε φιλίαν ἕκαστος" ἀλλ’ ἔστι τοῦ- 

τὸ φυσικόν" τὸ δὲ φίλαυτον εἶναι ψέγεται δικαίως. 

Οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο φιλεῖν ἑαυτὸν, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον 

ἢ δεῖ φιλεῖν καϑάπερ καὶ τὸν φιλοχρήματον; ἐπεὶ 

φιλοῦσί γε πάντες ὡς εἰπεῖν ἕκαστος τῶν τοιούτων. 

ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ χαρίδασϑαι καὶ τὸ βοηϑῆσαι φέί- 

λοις ἢ δένοις ἢ ἑταίροις ἥδιστον" ὃ γίνεται τῆς κτή- 

δεως ἰδίας οὔσης. Ταῦτά τε δὴ οὐ συμβαίνει τοῖς 

λίαν ἕν ποιοῦσι τὴν πόλιν, καὶ πρὸς τούτοις ὠνατ- 

᾿ ροῦσιν ἔργα δυοῖν ὠρεταῖν. φανερῶς, σωφροσύνης 

μὲν τὸ περὶ τὰς γυναῖκας ἔργον γὰρ καλὸν ἀλλο- 

τρίας οὔσης. ἀπέχεσθαι διὰ σωφροσύνην" ἐλευϑεριό- 

τητος δὲ τὸ περὶ τὰς πτήσεις: οὔτε. γὰρ ἔσται φανε- 

ρὸσ ἐλευϑέρτος ὧν, οὔτε πράξει. πρᾶξιν ἐλευϑέριον 

οὐδὲ μίαν" ἐν γὰρ τῇ χρήσει τῶν κτημάτων τὸ τῆς 

ἐλευθεριότητος ἔργον ἐδτίν. Εὐπρόσωπος μὲν οὖν ἣ 

τοιαύτη; νομοθεσία. παὶ. φιλάνδρωπος. ἂν εἴνατ, δό- 

ξξιεν Ὁ γὰρ. ἀπῤῥοώμενος. ἄσμενος. ἀποδέχεται... γο- 

: 
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μίδων ἔσεσθαι φιλίαν τινὰ θαυμαστὴν πᾶσι πρὸς 

ἅπαντας, ἄλλως τὲ καὶ ὅταν ἡὰατηγδρῇ τίς τῶν 

γῦν᾽ ὑπαρχόντων ἐν ταῖς πολϊτείαις κἀκῶν, ὧξ 71: 

γομένων διὰ τὸ μὴ ποινὴν εἶναι τὴν οὐσίαν" λέγω 

δὲ δίκας τὲ πρὸς ὠλήλους πὲρὶ συμβολαίων καὶ 

φευδομαρτυριῶν πρίσεις, καὶ πλουσίων πολαπείας, 

ὧν οὐδὲν γίνεται διὰ τὴν ἀποινωγησίαν, ἀλλὰ διὰ 

τὴν μοχθηρίαν. ᾿Επεὶ καὶ τοὺς κοινὰ πεκτημέγους 

καὶ κοινωνοῦντας πολλῷ διαφερομένους μᾶλλον δρῶ: 

μὲν ἢ τοὺς γχωρῤὶ᾽ τὰς οὐσίας ἔχοντας" ἀλλὰ .ϑεῶ" 

ροῦμεν ὀλίγους τῶν ἐπ τῶν ποινωνιῶν διαφερὸμέ: 

γους, πρὸς πολλοὺς συμβάλλοντες τοὺς πεκτημένουδ᾽ 

ἰδίᾳ τὰς κτήσεις. Ἔτι δὲ δίπατον μὴ μόνον λέγειν, 

ὅσων στερήσονται κακῶν ποινωνήδαντες, ἀλλὰ παὲὶ 

ὅσων ἀγαθῶν. Φαίνεται δ᾽ εἶναι πάμπαν ἀδύνατος 

ὁ βίος. Αἴτιον δὲ τῷ Ξωπκράτες τῆς παραπκρούσεως 

Ὑρὴ νομΐξειν τὴν ὑπόϑεσιν οὖκ οὖσαν ὀρϑήν" δεῖ 

μὲν γὰρ εἶναί πῶς μίαν καὶ τὴν οἰκίαν καὶ τὴν πό- 

λιν, ἀλλ οὐ πᾶάντως- ἔστι μὲν γὰρ ὡς οὐκ ἕσταε 

προϊοῦσα πόλιδ᾽ ἔστι δ᾽ ὡς ἔσται μὲν, ἐγγὺς δ᾽ οὖ- 

ὅα τοῦ μὴ πόλις εἶναι χείρων πόλις. Ὥσπερ κἂν 

εἴ τὰς τὴν συμφωνίαν ποιήσειεν ὅὁμοφωνίαν, ἢ τὸν 

ῥυθμὸν βάσιν μίαν. ᾿Αλλὰ δεῖ πλῆϑος ὃν, ὥδπερ 

εἴρηται πρότερον, διὰ τὴν παιδείαν κοινὴν παὶ μίαν 

ποιεῖν. καὶ τόν γε μέλλοντα παιδείαν εἰσάγειν, παὲ 

γομίξοντα διὰ ταύτης ἔσεσϑαι τὴν πόλιν σπουδαέίαν, 

ἄτοπον τοῖς τοιούτοις οἴεσϑαι διορθοῦν, ἀλλὰ μὴ 

τοῖς ἔϑεσι "αὶ τῇ φιλοσοφίᾳ "αὶ τοῖς νόμοις" ὥσπερ 

τὰ περὶ τὰς πτήσδεις ἐν Παπεδαίμονε καὶ Κρήτῃ τοῖς 

συσσιτίοις ὃ νομοθέτης ἐκποίνωσε. “εῖ δὲ μηδὲ τοῦ- 

το αὐτὸ ἀγνοεῖν, ὅτι χρὴ προδέχειν τῷ πολλῷ χρό- 

γνῷ πμαὶ τοῖς πολλοῖς ἔτεσιν, ἐν οἷς οὐκ ἂν ἔλαϑεν, 
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εἰ ταῦτα καλῶς εἶχε. Πάντα γὰρ σχεδὸν εὕρηται 

μὲν, ἀλλὰ τὰ μὲν οὐ συνῆκται, τοῖς δ᾽ οὐ χρῶν- 

ται γινώσκοντες. Μάλιστα δ᾽ ἂν γένοιτο φαγερὸν, 

εἶ τις τοῖς ἔργοις ἴδοι τὴν τοιαύτην πολιτείαν πατα- 

σκευαδομένην οὐ γὰρ δυνήσεται μὴ μερίδων αὐτῶν 

καὶ χωρίξφων ποιῆδαι τὴν πόλιν, τὰ μὲν εἰς συ-ς- 

σίτια, τὰ δ᾽ εἰς φρατρίας καὶ φυλάς: ὥστε οὐϑὲν 

ἄλλο συμβήσεται νενομοϑετημένον,. πλὴν μὴ γεωρ- 

γεῖν τοὺς φύλακας: ὅπερ καὶ νῦν “απεδαιμόντιοτ 

ποιεῖν ἐπιχειροῦσιν. Οὐ μὴν ἀλλ’ οὐδὲ ὃ τρόπος 

τῆς ὅλης πολιτείας τίς ἔσται τοῖς κοινωνοῦσιν. οὔτ᾽ 

εἴρηκεν ὃ Ξωκράτης, οὔτε ῥᾷάδιον εἰπεῖν. Καίτοι 

ὄχεδὸν τό. γε πλῆϑος τῆς πόλεως τὸ τῶν ἄλλων 

πολιτῶν γίνεται πλῆξϑος, περὶ ὧν οὐδὲν διώρισταε, 

πότερον καὶ τοῖς γεωργοῖς ποινὰς. εἶναε δεῖ τὰς 

κτήσεις. ἣ καὶ καϑ' ἕκαστον ἰδίας: ἔτι δὲ καὶ γυ- 

γαῖκας καὶ παῖδας ἰδίους ἢ κοινούς; εἰ μὲν γὰρ 

τὸν αὐτὸν τρόπον κοινὰ πάντα πάντωνι, τί διοίφου- 

σιν οὗτοι ἐμπείγων τῶν φυλάκων; ἢ τί πλεῖον τοῖς 

ὑπομένουσι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν; ἢ τί μαϑόντες ὕπο- 

μένουσι τὴν ἀρχὴν, ἐὰν μή τι σοφίξωνταε τοιοῦτον, 

οἷον Κρῆτες' ἐκεῖνοι γὰρ τἄλλα ταὐτὰ τοῖς δούλοις 

ἐφέντες μόνον ἀπειρήκασι τὰ γυμνάσια καὶ τὴν τῶν 

ὅπλων κτῆσιν. Εἰ δὲ, καϑάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις. πά- 

λεσι, παὶ παρ᾽ ἐκείνοις ἔσται τὰ τοιαῦτα, τίς ὃ τρό- 

πος ἔσται τῆς κοινωνίας; ἐν μιᾷ γὰρ πόλεις δύο πό- 

λεις ἀναγκαῖον εἶναι, παὶ ταύτας ὑπεναντίας ἀλλή- 

λαις᾽ ποιεῖ γὰρ τοὺς μὲν φύλακας, οἷον φρουροὺς, 

τοὺς δὲ γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας παὶ τοὺς ἀλ- 

λους. πολίτας. Ἐγκλήματα δὲ καὶ δίκαι καὶ ὅσα ἀλ- 

λα ταῖς πόλεσιν ὑπάρχειν φησὶ κακὰ, πάνϑ᾽ ὑπάρ- 

ἔξει. καὶ τούτοις. Καίτος λέγδε ὃ Σωμράτης, ὡς οὐ 
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πολλῶν δεήσονται νομίμων διὰ τὴν παιδείαν, οἷον 

ἀστυνομιμῶν καὶ ἀγορανομτικῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

τοιούτων, ἀποδιδοὺς μόνον τὴν παιδείαν τοῖς φύ: 

λαξιν. Ἔτι δὲ κυρίους ποιεῖ τῶν Ἀτημάτων τοὺς 

γεωργοὺς, ἀποφορὰν φέροντας. ᾿Δλλὰ πολὺ μᾶλ: 

λον εἰκὸς εἶναι χαλεποὺς καὶ φρονημἄτων πλήρειξ, 

ἢ τὰς παρ᾽ ἐνίοις εἱλωτείας καὶ πενεστείας καὶ δοῦ: 

λείας. ᾿Δλλὰ γὰρ εἴτ᾽ ἀναγκαῖα ταῦϑ᾽ ὁμοίως," εἴτε 

μὴ. νῦν γ᾽ οὐδὲν διώρισται καὶ περὶ τῶν ἐχομέ: 

γῶν, τίς ἢ τούτων 1ε πολιτεία καὶ παιδεία; παὶ 

γόμοι τίνες. Ἔστι δ᾽ οὔϑ᾽ εὑρεῖν ῥᾷάδιον, οὔτε τὸ 

διαφέρον μικρὸν, τὸ ποιούς τιναξ εἶναι τούτους πρὸς 

τὸ σώδεσθαι τὴν τῶν φυλάκων ποινωνίαν. ᾿Δλλὰ 

μὴν εἴγε τὰς μὲν γυναῖκας ποιήσει ποινὰς, τὰς δὲ 

μτήσεις ἰδίας, τίς οἰπονομήσει, ὥσπερ τὰ ἐπὶ τῶν 

ἀγρῶν ἄνδρες αὐτῶν; πκὰν “εἰ κοιναὶ ἀΐ πτήσειξ καὶ 

αἱ τῶν γεωργῶν γυναῖκες" ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἐκ 

τῶν ϑηρίων ποιεῖδϑαι τὴν παραβολὴν, ὅτι δεῖ "τὰ 

αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τὰς γυναῖκας τοῖς ἀνδράσιν; "οἷς 

οἰκονομίας οὐδὲν μέτεστιν. ᾿Επισφαλὲς δὲ καὶ τοὺς 

ἄρχοντας ὡς καϑίστησιν ὃ. Σωπράτηςξ, ἀεὶ γὰρ. ποιεῖ 

τοὺς αὐτοὺς ἄῤγχοντας" τοῦτο δὲ στάσεως αἴτιοῦ γί- 

γεται αἱ παρὰ τοῖς μηδὲν ἀξίωμα πεκτημένοις ἧἦ- 

που δῆθεν παρά γὲ ϑυμοειδέδσι γτιαὶ Ζολεμιποῖς ὧν» 

δράσιν. Ὅτι δ᾽ ἀναγκαῖον αὐτῷ ποιεῖν τοὺς αὐτοὺς 

ἄρχοντας, φανερόν" οὐ γὰρ ὅὃτὲ μὲν ἄλλοις, ὁτὲ δὲ 

ἄλλοις μέμικται ταῖς ψυχαῖς ὃ παρὰ τοῦ ϑεοῦ χρυ- 

σὸς, ἀλλ’ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς. Φησὶ δὲ τοῖς μὲν εὐθὺ 

γινομένοις μίξαι χρυδὸν, τοῖς δ᾽ ἄργυρον, χαλκὸν 

δὲ καὶ σίδηρον τοῖς τεχνίταις μέλλουσιν ἔδεσϑατ καὶ 

γεωργοῖς. ἴΕτι δὲ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἀφαιρούμε- 

νος τῶν φυλάκων, ὅλην φησὶ δεῖν εὐδαίμονα ποιεῖν 



Γιβυαι, Αι ω, 

τὴν πόλιν τὸν νομοθέτην. ᾿ἀδύνατον" δὲ εὐδαιμονεῖν 

ὅλην. μὴ τῶν πλείστων, ἢ μὴ πάντων μερῶν ᾿ 

τινῶν ἐχόντων τὴν εὐδαιμονίαν. . Οὐ γὰρ τῶν αὖ- 

τῶν τὸ εὐδαιμονεῖν, ὥσπερ τὸ ἄρτιον: τοῦτο μὲν 
Ἄ 3 , “ὦ ΤΡ δ "» ι - 

γὰρ ἐνδέχεται τῷ ὅλῳ. ὑπάρχειν, τῶν, δὲ μερῶν μη- 

δετέρῳ: τὸ δ᾽ εὐδαιμονεῖν ἀδύνατον. ἀλλὰ μὴν; εἰ 

οἱ φύλακες μὴ εὐδαίμονες, τίνες ἕτεροι; οὐ γὰρ 

δὴ οἵ γὲ τεχνῖται καὶ τὸ πλῆσος ιτὸ τῶν βαναύ- 

ὅων. Ἢ μὲν οὖν πολιτεία, περὶ ἧς ὃ Σωκράτης 

εἴρηγιε, ταύτας τε τὰς ἀπορίας ἔχει. καὶ τούτων οὐκ 

ἐλάττους ἑτέρας. 

1Π.. Σχεδὸν δὲ παραπλησίως παὶ περὶ τοὺςἘΝ 6- 

μους ἔχει τοὺς ὕστερον γραφέντας᾽ διὸ καὶ περὶ 

τῆς ἐνταῦϑα πολιτείας ἐπισκμέφψασϑα: μιμρὰ βέλτι- 

ΟΥ̓" καὶ γὰρ ἐν τῇ Πολιτείᾳ περὶ ὀλίγων πάμπαν. διώ- 

ριμὲν ὃ Ξωπράτης, περί τε γυναιπῶν καὶ τέκνων 

κοινωνίας, πῶς ἔχειν δεῖ. καὶ περὶ πτήδεως, καὶ , ἐθξᾷ 

τῆς πολιτείας τὴν τάξιν" διαιρεῖται γὰρ. εἰς δύο 

μέρη τὸ πλῆξος τῶν οἰκούντων, τὸ μὲν εἰς τοὺς γε- 

ὠργούς, τὸ δὲ εἰς τὸ προπολεμοῦν μέρος, τρίτον .δ᾽ 

ἐκ τούτων τὸ βουλευόμενον καὶ κύριον τῆς πόλεως. 

Περὶ δὲ τῶν γεωργῶν καὶ τῶν τεχνιτῶν, πότερον 

οὐδεμιᾶς ἢ μετέχουσι τινὸς ἀρχῆς. καὶ πότερον ὅπλα 

δεῖ κεκτῆσθαι καὶ τούτους καὶ συμπολεμεῖν, ἢ μὴ, 

περὶ τούτων οὐδὲν διώρικπεν ὃ Ξωπκράτης. ἀλλὰ τὰς 

μὲν γυναῖκας οἴεται δεῖν συμπολεμεῖν καὶ παιδείας 

μετέχειν τῆς. αὐτῆς τοῖς φύλαξι, τὰ δ’ ἄλλα τοῖς 

ξἔξωϑεν. λόγοις πεπλήρωπε τὸν λόγον, καὶ περὶ 

τῆς παιδείας. ποίαν τινὰ δεῖ γίνεσθαι τῶν φυλά- 

κων. Τῶν δὲ Νόμων τὸ μὲν πλεῖστον μέρος νόμοι 

τυγχάκουσιν ὄντες, ὀλίγᾳ δὲ περὶ τῆς πολιτείας εἴ- 

ρηῆξ, «καὶ ταύτην. βουλόμενος κοινοτέραν ποιεῖν ταῖς 
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πόλεσι κατὰ μικρὸν περιάγει πάλιν πρὸς τὴν ἕτέ- 

ραν πολιτείαν. Ἔξω γὰρ τῆς τῶν γυναικῶν ποι- 

νωνίας καὶ τῆς Ἠτήσεως τὰ ἄλλα ταὐτὰ δίδω- 

διν ὠμφοτέραις ταῖς πολιτείαις" καὶ γὰρ παιδείαν 

τὴν αὐτὴν καὶ τὸ τῶν ἔργων τῶν ἀναγκαίων ἀπε- 

χομένους δῆν, καὶ περὶ συσσιτίων ὡσαύτως πλὴν 

ἐν ταύτῃ φησὶ δεῖν εἶναι συσσίτια καὶ γυναικῶν" 

καὶ τὴν μὲν χιλίων τῶν τὰ ὅπλα πεπκτη μένων, 

ταύτην δὲ πεντακισχιλίων. Τὸ μὲν οὖν περιττὸν 

ἔχουσι πόέντες οἱ τοῦ Σωκράτους λόγοι καὶ τὸ πομ- 

ψὸν καὶ τὸ παινοτόμον καὶ τὸ δητητικπὸν, παλῶς 

δὲ πάντα ἴσως χαλεπόν. Ἐπεὶ καὶ τὸ νῦν εἰρη- 

μένον πλῆϑος δεῖ μὴ λανθάνειν, ὅτι χώρας δεήδει 

τοῖς τοσούτοις Βαβυλωνίας ἤ τινος ἄλλης ὠπεράντου 

τὸ πλῆϑος, ἐξ ἧς ἀργοὶ πενταπισχίλιοιε ϑρέψοντατ 

καὶ παρὰ τούτους γυναιπμῶν καὶ ϑεραπόντων ἕτερος 

ὄχλος πολλαπλάσιος. 42]:εἶῖ μὲν οὖν ὑποτίϑεσϑατι 

μπατ’ εὐχὴν, μηδὲν μέντοι ἀδύνατον. ΜΔέγεται δὲ, 

ὡς δεῖ τὸν νομοϑέτην πρὸς δύο βλέποντα τιϑέναι 

τοὺς νόμους, πρός τε τὴν χώραν καὶ τοὺς ἀνθρώ- 

πους. Ἔτι δὲ παλῶς ἔχει προστεϑῆναι καὶ πρὸς 

τοὺς γειτνιῶντας τόπους, εἰ δεῖ τὴν πόλιν δῆν βίον 

πολιτιμόν. οὐ γὰρ μόνον ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτὴν 

τοιούτοις χρῆδσϑαι πρὸς τὸν πόλεμον ὅπλθις, ἃ 

χρήσιμα κατὰ τὴν οἰκείαν χώραν ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ 

πρὸς τοὺς ἔξω τόπους. Εἰ δέ τις μὴ τοιοῦτον ἀποδέ- 

χεται βίον μήτε τὸν ἔδιον μήτε τὸν κοινὸν τῆς 

πόλεως, ὅμως οὐδὲν ἧττον δεῖ φοβεροὺς εἶναι τοῖς 

πολεμίοις μὴ μόνον ἐλθοῦσιν εἰς τὴν χώραν, ἀλλὰ 

καὶ ἀπελθοῦσι. Καὶ τὸ πλῆϑος δὲ τῆς κτήσεως 

δρῶν δεῖ, μήποτε᾽ βέλτιον ἑτέρως διορίδαι τῷ δα- 

φῶς μάλλον' τοσαύτην γὰρ εἶναί φησε δεῖν ὥστε 
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δὴν σωφρόνως, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἶπεν, ὥστε δῆν εὖ" 

τοῦτο γάρ ἐστι καϑόλου μᾶλλον. Ἔτι δ᾽ ἔστι σω- 

φρόνως 'μὲν. ταλαιπώρως δὲ δῆν: ἀλλὰ βελτίων 
; ὅρος τὸ σωφρόνως καὶ ἐλευθερίως" χωρὶς γὰρ ἕμκά- 

τερον, τὸ μὲν τῷ τρυφᾶν ἀκολουθήσει, τὸ δὲ τῷ 

ἐπιπόνως. ᾿Επεὶ μόναι γ᾽ εἰσὶν ἕξεις ἀρεταὶ περὲ 

τὴν τῆς οὐσίας γρῆσιν αὗται, οἷον οὐσίᾳ πράως ἣ 

ἀνδρείως γρῆσϑατι οὐὖκ ἔστι, δωφρόνως δὲ παὶ ἐλευ- 

ϑερίως ἔστιν. ὥστε καὶ τὰς χρήσεις ἀναγκαῖον πε- 

ρὶ αὐτὴν εἶναε ταύτας. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ τὰς 

γιτήσεις ἰσάδοντα τὸ περὶ τὸ πλῆϑος τῶν πολιτῶν 

μὴ πατασπευάξειν, ἀλλ’ ἀφεῖναι τὴν τεπνοποιΐαν 

ἀόριστον, ὡς ἱκανῶς ἂν ὁμαλισϑηδομένην εἰς τὸ 

αὐτὸ πλῆϑος διὰ τὰς ἀτεκνίας δόωνοῦν γεννωμένων, 

ὅτι δοκεῖ τοῦτο καὶ νῦν συμβαίνειν περὶ τὰς πό- 

λεις. Ζ,εῖ δὲ τοῦτ’ οὐχ ὁμοίως ἀπκριβῶς ἔχειν περὲ 

τὰς πόλεις τότε καὶ νῦν: νῦν μὲν γὰρ οὐδεὶς ἀπο- 

ρεῖ διὰ τὸ μερίξεσϑαι τὰς οὐσίας εἰς ὁποσονοῦν 

πλῆϑος: τότε δὲ ἀδιαιρέτων οὐσῶν, ἀνάγπη τοὺς 

παράδυγας μηδὲν ἔχειν, ἐάν τ᾽ ἐλάττους ὠσι τὸ 

πλῆϑος ἐάν τε πλείους. Μᾶλλον δὲ δεῖν ὑπολά- 

βοι τις ἂν ὡρίσϑαι τῆς οὐσίας τὴν τεμνοποιΐαν, ὥστε 

ἀριϑμοῦ τινος μὴ πλείονα γεννῶν, τοῦτο δὲ τιϑέναε 

τὸ πλῆϑος, ἀποβλέποντα πρὸς τὰς τύχας, ἂν συμ- 

βαίνῃ τελευτᾶν τινας τῶν γεννηθέντων, πκαὶ πρὸς 

τὴν τῶν ἄλλων ἀτεκνίαν' τὸ δ᾽ ἀφεῖσθαι καϑά- 

πὲρ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι, πενίας ἀναγκαῖ- 

ον αἴτιον γίνεσθαι τοῖς πολίταις' ἣ δὲ πενία στά- 

σιν ἐμποιεῖ καὶ κακουργίαν. Φείδων μὲν οὖν ὃ Κο- 

ρίνϑιος, ὧν νομοϑέτης τῶν ἀρχαιοτάτων, τοὺς οἴκους 

Ζόους φήϑη δεῖν διαμένειν καὶ τὸ πλῆϑος τῶν πο- 

λιτῶν" καὶ εἰ τὸ πρῶτον τοὺς πλήρους ἀνίδους εἶχον 
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ΛΑΒΙΘΤΟΤ, ΡῬΟΙΙΤ, 

πάντες κατὰ μέγεθος" ἐν δὲ τοῖς Νόμοις τούτοις, 

τοὐναντίον ἐστίν. ᾿“λλὰ περὶ μὲν τούτων πῶς οἷό- 

μεϑα βέλτιον, ἂν ἔχειν, λεκτέον. ὕστερον. ᾽Ελλέ- 

λειπται δὲ τοῖς Νόμοις τούτοις καὶ τὰ περὶ τοὺς ἄρ- 

χονταξς, ὅπως ἔσονται διαφέροντες τῶν ἀρχομένων. 

φησὶ γὰρ δεῖν, ὥσπερ ἐξ ἑτέρου τὸ στημόνιον ἐρίου 

γίνεται τῆς Ἠρόπης, οὕταν παὶ τοὺς ἄρχοντας ἔχειν 

δεῖν. πρὸς τοὺς ἀρχομένους. ᾿Επεὶ δὲ τὴν πᾶσαν 

οὐσίαν ἐφίησι γίνεσθαι μείξονα μέχρι πενταπλασίας, 

διὰ τί τοῦτ᾽ οὐκ ἂν εἴη ἐπὶ τῆς γῆς μέχρι τινός; Καὶ 

τὴν τῶν οἰκοπέδων δὲ διαίρεσιν δεῖ σκοπεῖν. μή 

ποτ’ οὐ συμφέρει πρὸς οἰκονομίαν. δύο γὰρ οἰκόπε- 

δα ἑκάστῳ ἔνειμε διελὼν χωρίς χαλεπὸν δὲ οἰκίας 

δύο οἰκεῖν. Ἢ δὲ σύνταξις ὅλη βούλεται μὲν εἶναι 

μήτε δημοκρατία μήτε ὀλιγαρχία. μέση δὲ τού- 

τῶν, ἣν παλοῦσι. πολιτείαν’ ἐκ γὰρ τῶν ὅπλιτευ- 

ὄντων ἐστίν. Εἰ μὲν οὖν ὡς ποινοτάτην ταύτην πα- 

τασπευάδει ταῖς πόλεσι τῶν ἄλλων πολιτείαν,  πα- 

λῶς εἴρημεν ἴσως εἰ δ’ ὡς ἀρίστην μετὰ τὴν πρώ- 

Τὴν πολιτείαν. οὐ καλῶς: τάχα γὰρ τὴν τῶν Ζα- 

κώνων ἄν τις ἐπαινέσειε μᾶλλον ἢ κὰν ἄλλην τινὰ 

ἐρτιστομρατικμωτέραν. Ἔνιοι μὲν οὖν λέγουσιν, ὡς δεῖ 

τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἐξ ἁπασῶν εἶναι τῶν πολι- 

τειῶν μεμιγμένην: διὸ καὶ τὴν τῶν «Παπεδαιμονίων 

ἐπαινοῦσιν: εἶναι γὰρ. αὐτὴν οἱ μὲν ἐξ ὀλιγαρχίας 

παὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας 'ιφασί, ΔΛέγοντες 

τὴν μὲν βασιλείαν μοναρχίαν. τὴν. δὲ τῶν γερόν- 

τῶν ἀρχὴν ὀλιγαρχίαν, δημοκρατεῖσϑαι δὲ κατὰ 

τὴν τῶν ἐφόρων ἐρχὴν, διὰ τὸ ἐκ. τοῦ δήμου. εἶναε 

τοὺς ἐφόρσυς. Οἱ δὲ τὴν μὲν ἐφορείαν εἶναι τὺυ- 

ραννίδα, δημοκρατεῖσϑδαι δὲ πατά τε τὰ συσσίτια 

καὶ τὸν ἄλλον βίον τὸν καϑ' ἡμέραν. Ἐν δὲ τοῖς 
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Νόμοις εἴρηται τούτοις. ὡς δέον συγπεῖσϑαι τὴν. ἐρί- 

στὴν πολιτείαν ἐμ δημοηρατίαξ. καὶ τυραννίδος. ἃς 

ἢ τοπαράπαν οὐκ ἄν τις ϑείη πολιτείας ἢ χειρίστας 

πασῶν. Βέλτιον οὖν λέγουσιν οἱ πλείους μιγνύντες" 

ἢ γὰρ ἐκ πλειόνων συγηειμένη πολιτεία βελτίων. 

Ἔπειτ᾽ οὐδ’ ἔχουσα φαίνεται μοναρχικὸν οὐδὲν, ἀλλ᾽ 

ὀλιγαρχιμὰ καὶ δημοπρατιπμὰ, μᾶλλον δ᾽ ἐγπλίνειν 

βούλεται πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν... “Ζ4ἢλον δὲ ιὲρς τῆς 

τῶν ἀρχόντων παταστάσεως: τὸ. μὲν γὰρ ἐξ αἵ- 

ρετῶν κληρωτοὺς, πὸινὸν ἀμφοῖν: τὸ δὲ τοῖς μὲν 

εὐπορωτέροις ἐπάναγηπες ἐπιλησιάξειν εἶναι, παὶ φέ- 

Ὅεῖιν ἄρχοντας, -ἦ τι ποϊεῖν ἄλλο τῶν πολιτικῶν, 

τοὺς δ᾽ ἀφεῖδϑαι; τοῦτο δ᾽’ ὀλιγαρχικόν. Καὶ. τὸ 

πειρᾶσϑαι πλείους ἐς τῶν εὐπόρων εἶναι τοὺς ἄρ- 

χοντας, παὶ τὰς μεγίστας ἐξ τῶν μεγίστων. τεμης- 

μάτων. Ὀλιγαρχικὴν δὲ. ποιεῖ “καὶ τὴν τῆς βου- 

λῆς αἵρεσιν. αἱροῦνται “μὲν γὰρ πάντες ἐπάναγρπες, 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πρώτου τιμήματος: εἴτα πάλιν ἴσους 

ἐμρ τοῦ δευτέρου." εἶτ᾽ ἐκ τῶν τρίτων: πλὴν οὐ 

πᾶσιν ἐπάναγκες, πλὴν τοῖς ἐπ᾿ τῶν τριῶν ἐπ 

δὲ τοῦ τετάρτου τῶν τεττάρων μόνον ἐπάένα- 

γμκὲες τοῖς πρώτοις καὶ τοῖς δευτέροις" εἶτ᾽ ἐπ. τού- 

τῶν ἴσον ἀφ’ ἑκάστου. τιμήματος ἀποδεῖξαί φησε 

δεῖν ἀριϑμόν. Ἄ σονται δὴ πλείους οἱ ἐκ τῶν μεγέ- 

ὅτων τιμημάτων καὶ βελτίους, διὰ τὸ ἐνίους μὴ αἵ- 

ρεῖσϑαι τῶν δημοτιμῶν, διὰ τὸ μὴ ἐπάναγπες.. Ὡς 

μὲν οὖν οὐκ ἐπ δημοηρατίας καὶ μοναρχίας δεῖ συν- 

:ότώναι τὴν τοιαύτην πολιτείαν. ἐκ τούτων φανε- 

ρὸν καὶ ἐκ τῶν ῥηϑησομένων, ὅταν ἐπιβάλῃ περὶ 

τῆς τοιαύτης πολιτείας ἢ σκέψις. Ἔχει δὲ καὶ περὲ 

τὴν αἵρεσιν τῶν ἀρχόντων τὸ ἐξ αἱρετῶν αἱρετοὺς 

ἐπικίνδυνον: εἰ γώρ. τινὲς συστῆναι ϑέλουσι καὶ μέ- 
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τρῖοῖ τὸ πλῆϑος, αἰεὶ κατὰ τὴν τούτων αἱρεϑήσον- 

ται βούλησιν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν πολιτείαν τὴν 

ἐν τοῖς Νόμοις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. 

1ΠΠ|. Εἰσὶ δὲ τινὲς πολιτεῖαι καὶ ἄλλαι, αἱ μὲν 

ἰδιωτῶν, αἵ δὲ φιλοσόφων καὶ πολιτικῶν: πᾶσαι δὲ 

τῶν καϑεστηκυιῶν, καὶ καϑ’ ἃς πολιτεύονται νῦν, 

ἐγγύτερόν εἰσι τούτων ὠμφοτέρων: οὐδεὶς γὰρ" οὔτε 

τὴν περὶ τὰ τέκνα ποινότητα καὶ τὰς γυναῖκας ἄλλος 

μπεκαινοτόμηκμεν, οὔτε περὶ τὰ συσσίτια τῶν γυνατ- 

μῶν, ἀλλ ἀπὸ τῶν ἀναγκαίων ἄρχονται μᾶλλον. 

“οκεῖ γάρ τιόι τὸ περὶ τὰς οὐσίας εἶναι μέγιστον 

τετάχϑαι καλῶς: περὶ γὰρ τούτων ποιεῖσϑαί φασι 

τὰς στάσεις πάντας. “Ζιτπτὸ Φαλέας ὃ Χαλκηδόντος 

τοῦτ᾽ εἰσήνεγκε πρῶτος. Φησὶ γὰρ δεῖν ἴσας εἶναι 

χὰς κτήσεις τῶν πολιτῶν. Τοῦτο δὲ κατοιραξομέ- 

γαις μὲν εὐθὺς οὐ χαλεπὸν ετο ποιεῖν: τὰς δὴ 

πατοικουμένας ἐργωδέστερον μὲν, ὅμως δὲ τάχιστ᾽ 

ἂν ὁμαλισϑῆναι τῷ τὰς προῖπας τοὺς μὲν πλουσίους 

διδόναι μὲν, λαμβάνειν δὲ μή" τοὺς δὲ πένητας μὴ 

διδόναι μὲν, λαμβάνειν δέ. Πλάτων δὲ τοὺς Νόμους 

γράφων μέγρι μέν τινος ῴετο δεῖν ἐᾶν, πλεῖον δὲ 

τοῦ πενταλασίαν εἶναι τῆς ἐλαχίστης μηδενὶ τῶν " 

πολιτῶν ἐξουσίαν εἶναι πτήσασϑαι, καϑάπερ εἴρη- 

ται καὶ πρότερον. “εἴ δὲ μηδὲ τοῦτο λανϑάνειν 

τοὺς οὕτω νομοϑετοῦντας, ὃ λανϑάνει νῦν, ὅτε τὸ τῆς 

οὐσίας τάττοντας πλῆϑος προσήκει καὶ τῶν “τέκνων 

τὸ πλῆϑος τάττειν. ἐὰν γὰρ ὑπεραίρῃ τῆς οὐσίας 

τὸ μέγεθος ὃ τῶν τέκνων ἐριϑμός.. ἀνάγκη τόν 

γε νόμον λύεσθαι: καὶ χωρὶς τῆς λύσεως φαῦλον 

τὸ πολλοὺς ἐκ πλουσίων γίνεσθαι πένητας᾽ ἔργον 

γὰρ μὴ νεωτεροποιόὺς εἶναι τοὺς τοιούτους. “1ιότι μὲν 

οὖν ἔχει τινὰ δύναμιν εἰς τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν ἣ 
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τῆς οὐσίας ὁμαλότης, καὶ τῶν πάλατε. τινὲς φαΐνον- 

ται διεγνωπκότες, οἷον καὶ Ξόλων ἐνομοϑέτησε, καὶ 

παρ’ ἄλλοις ἐστὶ νόμος, ὃς κωλύει πτᾶσϑαι γῆν» 

ὁπόσην ἂν βούληταί τις' ὁμοίως δὲ καὶ τὴν οὐσίαν 

πωλεῖν οἵ νόμοι. πωλύουσιν, ὥσπερ ἐν Δοκροῖς νόμος 

ἐστὶ μὴ πωλεῖν,. ἐὰν. μὴ φανερὰν ἀτυχίαν δείξῃ 

συμβεβηκυῖαν. .Ἔτε δὲ τοὺς παλαιοὺς κλήρους δια- 

σώξειν: τοῦτο δὲ λυϑὲν παὶ περὶ Δευκάδα δημοττ: 

“κπὴν ἐποίησε λίαν τὴν πολιτείαν αὐτῶν: οὐ γὰρ ἔτι 

συνέβαινεν ἀπὸ τῶν ὡρισμένων τιμημάτων εἰς τὰς 

“ἀρχὰς βαδίξειν. ᾿᾽4λλ᾽ ἔστι τὴν ἰσότητα μὲν ὑπάρ- 

ἱχεῖν τῆς οὐσίας, “ταύτην δ’ ἢ λίαν εἶναι πολλὴν, 

᾿ὥστε τρυφᾶν, ἢ λίαν ὀλίγην. ὥστε δὴν γλίσχρως: 

δῆλον οὖν; ὡς. οὐχ ἱκανὸν τὸ τὰς οὐσίας ἴσας ποι- 

ἤσαι τὸν νομοθέτην, ἐλλὰ τοῦ μέσου στοχαστέον. 

τε δ᾽ εἴ τις παὶ τὴν μετρίαν τάξειεν οὐσίαν πᾶ- 

ὅιν, οὐδὲν ὄφελος: μᾶλλον γὰρ. δεῖ τὰς ἐπιϑυμί- 

ας ὅμαλίξειν ἢ τὰς οὐσίας' τοῦτο δ᾽ οὐκ ἔστε μὴ 

“παιδευομένοις ἱπανῶς ὑπὸ τῶν νόμων. ᾿4λλ’ ἴσως 

εἴποι ἂν ὃ Φαλέας, ὅτι ταῦτα τυγχάνει λέγων 

αὐτός οἴεται γὰρ δυοῖν τούτοιν ἰσότητα δεῖν ὑπάρ- 

χειν ταῖς πόλεσι, κτήσεως καὶ παιδείας: ἀλλὰ τήν 

τὲ παιδείαν, ἥτις ἔσται, δεῖ λέγειν καὶ τὸ μίαν εἶἴ- 

ναι καὶ τὴν αὐτὴν, οὐδὲν ὄφελος" ἔστι γὰρ τὴν αὐὖὐ- 

τὴν μὲν εἶναι καὶ μίαν, ἀλλὰ ταύτην εἶναι τοιαύ- 

τὴν, ἐξ ἧς ἔσονται προαιρετικοὶ τοῦ πλεονερτεῖν ἢ 

χρημάτων ἢ τιμῆς ἢ συναμφοτέρων. Ετι στασιά- 

δουσιν οὐ μόνον διὰ τὴν ἀγιδσότητα τῆς κτήσεως, 

ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν τῶν τιμῶν. Τοὐναντίον δὲ περὶ 

ἑκάτερον" οἵ μὲν γὰρ πολλοὶ διὰ τὸ περὶ τὰς κτήσειξ 

ἄνισον, οἱ δὲ χαρίεντες περὶ τῶν τιμῶν, ἐὰν ἴσαι: ὅϑεν καὶ 

ἐν δ᾽ [27 τιμῇ ἡμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσϑλός. 
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“Οὐ μόνον δ᾽ οἵ ἄνδρωποι διὰ τἀναγκαῖα δε. " 

ὑξοῦσιν, ὧν ἄπος εἶναι γνομίξει τὴν ἰσότητα τῆς οὐ- 

σίας. ὥστε μὴ λὼποδυτεῖν διὰ τὸ ῥιγοῦν ἢ πεινῆν, 

ἀλλὰ καὶ δπῶς χαίρωσι παὶ μὴ ἐπιϑυμῶσι ἐὰν 

γὰρ μείξω ἔχωσιν ἐπιθυμίαν: τῶν ἀναγκαίων, διὰ 

τὴν ταύτης ἰατρείαν. ἀδικήσουσιν.. Οὐ. τοίνυν ᾿ διὰ 

ταύτην μόνον, ἀλλὰ καὶ ἂν ἐπιϑυμοῖεν. ἵναῦ χαΐ- 

ρωσι ταῖς ἄνευ λυπῶν ἡδοναῖς... Τί οὖν ἄπος τῶν 

τριῶν τούτων; τοῖς μὲν οὐσία ᾿βῥαχεῖα καὶ ἐρ- 

γασία. τοῖς δὲ σωφροσύνη" τρίτον δ᾽, εἴ τινες βού- 

λοῖντο δι’ αὐτῶν χαΐρειν, οὐκ ἂν ἐπιξητοῖεν, εἰ μὴ 

'πὰρὰ φιλοσοφίας ἄπος" αἱ γὰρ ἄλλαι ἀνθρώπων 

δέονται: ἐπεὶ ἀδικοῦσί γε τὰ μέγιστα διὰ τὰς ὑὕπεβ- 

"βολὰς, ἀλλ’ οὐ διὰ τἀναγκαῖα, οἷον τυραννοῦσεν, 

οὐχ ἵνα μὴ ῥιγῶσι' διὸ παὶ αἷ τιμαὶ μεγάλαι, ἂν 

᾿ἀπορτείνῃ τις οὐ κλέπτην ἀλλὰ τύραννον" ὥστε πρὸς 

τὰς μυιρὰς ἀδικίας βοηϑητικὸς μόνος ὃ τρόπος τῆς 

Φαλέου πολιτείας. Ἔτι τὰ πολλὰ βούλεται πατα- 

σπευάδειν, ἐξ ὧν τὰ πρὸς αὑτοὺς πολιτεύδονται πα- 

λῷς. 4εῖ δὲ καὶ πρὸς τοὺς γειτνιῶντας καὶ τοὺς 

Ἔξωθεν πάντας" ἀναγκαῖον ἄρα τὴν πολιτείαν συν- 

τετάχϑαι πρὸς τὴν πολεμικὴν ἰάαχὺν, περὶ ἧς ἐπεῖ- 

γὸς οὐδὲν εἴρηκεν. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῆς πτήσε- 

ως δεῖ γὰρ οὐ μόνον πρὸς τὰς πολιτικὰς χρήσξιξ 

ἡπανὴν ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἔξωϑεν »ῖν- 

δύνους. Διόπερ οὔτε τοσοῦτον δεῖ πλῆϑος ὑπάρχειν, 

ὧν οἵ πλησίον καὶ πρείττοὺς ἐπιϑυμήσουσιν., οἵ δ᾽ 

ἔχοντες ὠμύνειν οὐ δυνήσονται τοὺς ἐπιόντας οὔϑ᾽ 

οὕτως ὀλίγην. ὥστε μὴ δύνασθαι πόλεμον ὑὕπενεγ- 

πεῖν μηδὲ τῶν ἴσων καὶ τῶν δμοίων. ᾿Ἐπκεῖνος μὲν 

οὖν οὐδὲν διώριυιε. «Ιεῖ δὲ τοῦτο μὴ λανϑάνεινῳ. ὅτε 

συμφέρει πλῆϑος οὐσίας. ἼἼσωξ οὖν ἄριστος ὅρος 
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τὸ μὴ λυσιτελεῖν τοῖς πρείττοσι διὰ τὴν ὕπερβο- 

λὴν πολεμεῖν, “ἀλλ᾽ οὕτως, ὡς. ἂν καὶ μὴ" ἐχόντων 

“Ζοσαύτην οὐσίαν οἷον Εὔβουλος “ὐταρραδάτου 

πβμέλλοντος ᾿Αταρνέα “πολιορκεῖν, ᾿ ἐκέλευσεν αὐτὸν 

“σπεφώμενογ. ἐν. πόσῳ χρόνῳ: λήψεται τὸ χωρίον, 

"λογίσασϑδαϊ τοῦ χρόνου τούτου τὴν «δαπάνην: ἐϑέ- 

ἵλειν. γὰρ ξλάττον, τούτου λαβὼν ἐκλιπεῖν ἤδη "τὸν 

᾿ἀταρνέα: ταῦτα δ’ εἰπὼν ἐποίησε τὸν «Αὐτοφρα- 

δάτὴν σύννουν γενόμενον παύσασθαι τῆς πολιορ- 

“κίας. Πστε μὲν οὖν τι τῶν συμφερόντων τὸ τὰς 

οὐσίας εἶναι ἴσας τοῖς πολίταις πρὸς τὸ μὴ στα- 

'σιάδειν πρὸς ελλήλους᾽ οὐ μὴν μέγ᾽ οὐδὲν ὡφς εἶ- 

“πεῖν: καὶ γὰρ ἃν οἱ χαρίεντες ἀγαναρτοῖεν ἂν, 

ὡς οὐκ ἴδων᾽ ὄντες ἄξιοι: διὸ παὶ φαίνονται πολ- 

λέάμις ἐπιτιϑέμενον καὶ στασιάξοντες. ἴἤΕτε δ᾽ ἢ 

πονηρία τῶν ὠνθρώπων ἄπληστον: καὶ τὸ πρῶτον 

“μὲν ἱκανὸν διωβολία μόνον, ὅταν δ᾽ ἤδη τοῦτ᾽ ἢ 

πάτριον, ἄεξὶ δέονται τοῦ πλείονος, ἕως εἰς ἄπειρον 

ἔλθωσιν: ἄπειρος γὰρ ἣ τῆς ἐπιϑυμίας φύσις; ἧς 

πρὸς τὴν ἀναπλήρωσιν. οὗ πολλοὶ δῶσιν. Τῶν οὖν 

τοιούτων ἀρχή. μᾶλλον τοῦ. τὰς οὐσίας ὁμαλίξεεν, 

τὸ τοὺς μὲν ἐπιεινεῖς τῇ φύδεϊ τοιούτους παταδπευά- 

δεῖν, ὥστε μὴ βούλεσϑαι πλεονεκτεῖν, τοὺς "δὲ φὰαύ- 

λους. ὥστε μὴ δυναύῦϑατι: τοῦτο δ᾽ ἐστὶν, ἂν ἥττους 

τε ὦσι καὶ μὴ ἀδυιῶνται. Οὐ παλῶς δ᾽ οὐδὲ τὴν 

ἰσότητὰ τῆς οὐσίας εἴρηκε" περὶ γὰρ τὴν τῆς γῆς 

ψιτῆσιν ἰσώξει' μόνον. Εστι δὲ παὶ δούλων καὶ βο- 

σηπημάτων «πλοῦτος. παὶ νομίσματος καὶ πκατασηευ 

ἀεολλὴ τῶν: Ἀαλουμένων ἐπίπλων." Ἢ πάντων οὖν 

πούτων ἰσότητα Φητητέον, ἢ τάξιν τινὰ μετρίαν, ἢ 

πάντα" ἐατέον. νυ Φαίνεται δ᾽ ἐκ τῆς νομοϑπεσίας πά- 

τασπευάφων τὴν πόλιν. μικρὰν. εἴ γ᾽ οἵ. τεχνῖται 
᾿ 
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ΔΑΙΒΤΌΥΤ. ῬΟΙΠΠΤΟ Ἂ, 

πάντες δημόσιοι ἔσονται καὶ μὴ πλήρωμά τι παρέ- 

ξονται τῆς πόλεως. ᾿4λλ᾽ εἴπερ δὴ δημοσίους εἷ- 

γαι τοὺς τὰ κοινὰ ἐργαξομένους. δεῖ. καϑάπερ ἐν 

᾿Επιδάμνῷ τε καὶ ὡς “Πιόφαντός ποτε Ἰατεσκεύαδεν 

᾿ἀϑήνησι, τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον.᾿ Περὶ μὲν οὖν 

τῆς Φαλέου πολιτείας σχεδὸν ἐκ τούτων ἄν τις 8ε- 

ωρήσειεν, εἴ τι τυγχάνεε καλῶς εἰρημὼς ἢ μὴ 

παλῶς. ᾿ : 

Υ. “Ἱππόδαμος δὲ Εὐρυφῶντος, Μιλήσιος, ὃς 

καὶ τὴν τῶν πόλεων διαίρεσιν εὗρε, καὶ τὸν. Πει- 

ραιᾶ κατέτεμε, ᾿γενόμενος καὶ περὶ τὸν ἄλλον βίον 

“περιττότερος διὰ φιλοτιμίαν, οὕτως ὥστε δοκεῖν ἐνέ- 

οἷς δῆν. περιεργότερον τριχῶν τὲ πλήϑες. καὶ κό- 

ὅμῳ πολυτελεῖ: ἔτε δὲ ἐσθῆτος - εὐτελοῦς. μὲν ἀλε- 

εινῆς δὲ, οὐ" ἐν τῷ χειμῶνι μόνον, ἀλλὰ καὶ περὲ 

τοὺς ϑεῤινοὺς χρόνους, σπουδαῖος δὲ καὶ περὶ τὴν 

ὕλην φύσιν εἶναι βουλόμενος, πρῶτος τῶν μὴ πο- 

λιτευομένων ἐνεχείρησέ τι περὶ πολιτείας εἰπεῖν τῆς 

ἀρίστης. Κατεσκεύαξε δὲ τὴν πόλιν τῷ πλήϑεε μὲν 

μυρίανδρον, εἰς τρία δὲ μέρη διῃρημένην: ἐποίεε 

γὰρ ἕν μὲν μέρος τεχνίτας, ἕν δὲ γεωργοὺς, τρίτον 

δὲ τὸ προπολεμοῦν καὶ τὰ ὅπλα ἔχον: “τήρει δ᾽ 

εἰς τρία μέρη τὴν χώραν, τὴν μὲν ἱερὰν, τὴν δὲ 

δημοσίαν, τὴν δ᾽ ἰδίαν: ὅϑεν μὲν τὰ νομιξόμενα 

ποιήσουσι πρὸς τοὺς ϑεοὺς, ἕεράν: ἀφ’ ὧν δ᾽ οἔ 

προπολεμοῦντες βιώσονται, κοινήν τὴν δὲ τῶν γε- 

ωὡργῶν ἰδίαν. Ὥχετο δ᾽ εἴδη καὶ τῶν νόμων εἶναε 

τρία μόνον: περὶ ὧν γὰρ αἱ δίκαι γίνονται, τρία 

ταῦτ᾽ εἶναι τὸν ὠριϑμὸν, ὕβριν, βλάβην, ϑάνατον. 

᾿Ενομοϑέτεε δὲ καὶ δικαστήριον ἕν τὸ κύριον, εἰς 

ὃ πάσας ἀνάγεσθαι δεῖν τὰς μὴ καλῶς πεκρίσϑαε 

δοκούσας δίκας" τοῦτο δὲ πατεσκπεύαξεν ἐκ τινῶν 



118. 1. ΟΑΡ,Υ. 

γερόντων αἱρετῶν τὰς δὲ πρίδσεις ἐν τοῖς δικαδτη- 

ῥίοις οὐ διὰ ψηφοφορίας γίγνεσθαι δεῖν, ἀλλὰ φέ- 

ρειν ἕκαστον πινάκιον, ἐν ᾧ γράφειν, εἰ καταδιπκά- 

ὅδοι ἁπλῶς τὴν δίκην" εἰ δ᾽ ἀπολύοι ἁπλῶς, πενὸν, 

εἰ δὲ τὸ μὲν, τὸ δὲ μὴ, τοῦτο διορίξειν' νῦν γὰρ 

οὐκ ὥετο νενομοϑετῆσθαι καλῶς: ἀναγπάξειν γὰρ 

ἐπιορκεῖν καὶ ταῦτα δικάδοντας. Ἐτίϑει δὲ νόμον 

“περὶ τῶν εὑριόκόντων τι τῇ πόλει συμφέρον, ὅπως 

τυγχάνωσε τιμῆς. Καὶ τοῖς παισὶ τῶν ἐν τῷ πο- 

λέμῳ τελευτώντων ἐπ δημοσίου γίνεσθαι τὴν τρο- 

φὴν, ὡς οὔπω τοῦτο παρ᾽ ἄλλοις νενομοϑετη μένον" 

ἔστι δὲ καὶ ἐν ᾿άϑήναις οὗτος ὅ νόμος νῦν καὶ ἐν 

ἑτέραις τῶν πόλεων. Τοὺς δ᾽ ἄρχοντας αἱρετοὺς 

ὑπὸ τοῦ δήμου εἶναι πάντας" δῆμον δ᾽ ἐποίει τὰ τρία͵ 

μέρη τῆς πόλεως" τοὺς δ’ αἱρεϑέντας ἐπιμελεῖσϑαε 

ποινῶν καὶ ξενικῶν καὶ ὀρφανικῶν. Τὰ μὲν οὖν 

πλεῖστα καὶ τὰ μάλιστα ἀξιόλογα τῆς Ἱπποδώμου 

τάξεως ταῦτ᾽ ἐστίν. ᾿Δπορήσειε δ᾽ ἄν τις πρῷ- 

τον μὲν τὴν διαίρεσιν τοῦ πλήϑους τῶν πολιτῶν" οἵ 

τε γὰρ τεχνῖται παὶ οἵ γεωργοὶ καὶ οἱ τὰ ὅπλα 

ἔχοντες ποινωνοῦστ τῆς πολιτείας πάντες, οἱ μὲν 

γεωργοὶ οὐ ἔχοντες ὅπλα. οἵ δὲ τεχνῖται οὔτε γῆν 

οὔτε ὅπλα: ὥστε γίνονται δχεδὸν δοῦλοι τῶν τὰ 

ὅπλα κεκτημένων. Μετέχειν μὲν οὖν πασῶν τῶν 

τιμῶν ἀδύνατον: ἀνάγκη γὰρ ἐκ τῶν τὰ ὅπλα 

ἐχόντων παϑίστασϑαι καὶ στρατηγοὺς καὶ πολιτο- 

φύλακας καὶ τὰς κυριωτάτας ἀρχὰς ὡς εἰπεῖν" μὴ 

μετέχοντας δὲ τῆς πολιτείας πῶς οἷόν τε φιλικῶς 

ἔχειν πρὸς τὴν πολιτείαν; ᾿Δ4λλὰ δεῖ κρείττους εἶ- 

γαι τοὺς τὰ ὅπλα γὲ κεκτημένους ὠμφοτέρων τῶν 

μερῶν" τοῦτο δ᾽ οὐ ῥᾷάδιον μὴ πολλοὺς ὄντας" εἰ δὲ 

τοῦτ᾽ ἔσται, τί δεῖ τοὺς ἄλλους μετέχειν τῆς πολι- 
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᾿ΒΙΘΤΟΥ.: ΒΟΗΙ: 

τείας καὶ πυρίους εἶναι τῆς τῶν εἰρχόντων κατα-. 

στάσεως; Ἔτι οἱ γεωργοὶ τί. χρήσιμοι τῇ πόλει; 

τεχνίτας μὲν γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι: πᾶσα γὰρ δεῖ- 

ται πόλις τεχνιτῶν, καὶ δύνανται διαγίνεσϑαι, κα-͵ 

άπερ:. ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, απὸ τῆς τέχνης. 

Οἱ δὲ γεωργοὶ, πορίξοντες μὲν τοῖς τὰ ὅπλα κε- 

κτημένοις τὴν τροφὴν. εὐλόγως ἂν ἧσάν. τι. τῆξ 

πόλεως μέρος' νῦν δ᾽ ἐδίαν ἔχουσι, καὶ ταύτην ἐδέᾳι, 

γεωργήσουσιν, Ἔτι. δὲ τὴν κοινὴν, ἐφ᾽ ἧς οἱ προ- 

πολεμοῦντες ἕξουσι τροφὴν» εἰ μὲν αὐτοὶ γεωργή-. 

δουδσιν, οὐκ ἂν εἴη τὸ μάχιμον ἕτερον παὶ τὸ γε- 

ὠργοῦν" βούλεται δ᾽ ὃ νομοθέτης. Εἰ δ᾽ ἕτεροί. τι- 

ψὲς ἔσονται τῶν τὰ ἴδια γεωργούντων. παὶ, τῶν μα- 

χίμων, τέταρτον οὖν μόριον ἔσται τοῦτο τῆς πό- 

λεῶως, οὐδενὸς μετέχον. ἀλλὰ ἀλλότριον τῆς πολι- 

τείας. ᾿Αλλὰ μὴν εἴ τις τοὺς αὐτοὺς Θήσει τούς .τξ. 

τὴν ἰδίαν καὶ τοὺς τὴν κοινὴν γεωργοῦνταξ, τό τϑ. 

πλῆϑος ἄπορον ἔσται τῶν καρπῶν, ἐξ ὧν ἕκαστος. 

γεωργήσει δύο οἰκίαις, καὶ τίνος. ἕνεπεν οὐκ εὐθὺς 

ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῶν αὐτῶν κλήρων αὑτοῖς τε τὴν 

τροφὴν λήψονται τἱαὶ τοῖς μαχίμοις παρέξουσε ᾧ 

Ταῦτα δὴ πάντα πολλὴν ἔχει. ταραχήν. Οὐ πα- 

λῶς δ᾽ οὐδ᾽ ὃ περὶ τῆς. κρίδεως͵ ἔχεε νόμος, τὸ πρέ-: 

γεῖν ἀξιοῦν διαιροῦντα, τῆς Ἠρίσεως ἁπλῶς γεγραμ- 

μένης. παὶ γίνεσξϑαι τὸν δικαστὴν διαιτητήν. Τοῦτο 

δ᾽ ἐν μὲν τῇ διαίτῃ καὶ πλείοσιν ἐνδέχεται: ποιῖνο- 

λογοῦνται γὰρ. ἀλλήλοις περὶ τῆς κρίσεως: ἐν δὲ 

τοῖς δικαστηρίοις οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον 

τούτων τῶν νομοθετῶν οἱ πολλοὶ. παρασκευάξουσειν, 

ὅπως οἱ δικασταὶ μὴ κοινολογῶνται πρὸς ἀλλήλους. 

Ἔπειτα πῶς οὐκ ἔσται ταραχώδης ἢ κρίσις, ὅταν 

ὀφείλειν ὃ μὲν δικαστὴς οἴηται, μὴ τοσοῦτον δὲ, 



“πᾳ 

ΕΒ. ῚῚ, ΟΑΡΟῪΥ͂. 

ὅσον ὃ διιαξόμενος. Ὁ μὲν γὰρ εἵἴποδιε μνᾶς, ὃ δὲ 

δικαστὴς πρίνει δέκα μνᾶς, ἢ ὃ μὲν πλέον, ὁ δ᾽ 

ξλασσον. ἄλλος δὲ πέντε, ὃ δὲ τέτταρας, καὶ τοῦ- 

τον δὴ τὸν τρόπον δηλονότι μεριοῦσιν, οἱ δὲ πάντα 

μπαταδικάδουσιν, οἱ δ᾽ οὐδέν. Τίς οὖν ὃ τρόπος ἔ- 

ὅται τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων; Ἔτι δ᾽ οὐδεὶς ἐπτ- 

ορκεῖν ἀναγκάξει τὸν ἁπλῶς ἀποδικάσαντα ἢ πκα- 

ταδικάσαντα, εἴπερ ἁπλῶς τὸ ἔγκλημα γέγραπταε 

δικαίως" οὐ γὰρ, μηδὲν ὀφείλειν, ὃ ἀποδικάδσας πρί- 

ψει. αλλὰ τὰς εἴποσε μνᾶς: ἀλλ’ ἐκεῖνος ἤδη ἐπιορ- 

κεῖ ὃ παταδικάσας, μὴ νομίξων ὀφείλειν τὰς εἴποσε 

μνᾶς. Περὶ δὲ τοῦ τοῖς εὑρίσπκουσί τι τῇ πόλει συμ- 

φέρον, ὡς δεῖ γίνεσθαί τινα τιμὴν, οὐ; ἔστιν ἀσφα- 

λὲς τὸ νομοθετεῖν, ἀλλ’ εὐόφϑαλμον ἀκοῦσαι μόνον" 

ἔχεε γὰρ συκοφαντίας παὶ κινήσεις ἂν τύχῃ πολει- 

τείας. ᾿Εμπίπτει δὲ εἰς ἄλλο πρόβλημα καὶ σκέψιν 

ἑτέραν ἀποροῦσι γάρ τινες, πότερον βλαβερὸν ἢ 

συμφέρον ταῖς πόλεσι τὸ μὴ πινεῖν τοὺς πατρίους νό- 

μους, πᾶν εἴ τις ἄλλος βελτίων. Ζιόπερ οὐ ῥάδιον 

τῷ λεχϑέντι ταχὺ συγχωρεῖν. εἴπερ μὴ συμφέρει »1- 

γεῖν. ᾿Ενδέχεται δ᾽ εἰσηγεῖσϑαί τινας νόμων λύσιν ἢ 

πολιτείας, ὡς κοινὸν ἀγαϑόν. ᾿Επεὶ δὲ πεποιήμεϑα 

μνείαν, ἔτι μιμρὰ περὶ αὐτοῦ διαστείλασϑατι βέλτι- 

ΟΥ̓ ἔχει γὰρ ὥσπερ εἴπομεν ἀπορίαν, καὶ δόξειεν 

ἂν βέλτιον εἶναι τὸ κινεῖν. ᾿Επὶ γοῦν τῶν ἄλλων 

ἐπιστημῶν τοῦτο συνενήνοχεν' οἷον ἰατρικὴ κινηϑεῖ- 

ὅα παρὰ τὰ πάτρια, καὶ γυμναστικὴ, καὶ ὅλως 

αἷ τέχναι πᾶσαι καὶ αἵ δυνάμεις: ὥστ᾽, ἐπεὶ μίαν 

τούτων ϑετέον καὶ τὴν πολιτικὴν, δῆλον ὅτι καὶ περὶ 

ταύτην ἀναγκαῖον ὁμοίως ἔχειν. Σημεῖον δ᾽ ἂν γε- 

γονέναι φαίη τις ἐπ’ αὐτῶν τῶν ἔργων: τοὺς γὰρ 

ἀρχαίους νόμους, λίαν ἁπλοῦς εἶναε καὶ βαρβαρι- 
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ἈΒΙΘΤΘΈ,. ΦΟΕΙ͂Τ' 

κούς- ἐσιδηροφοροῦντό τε γὰρ οἱ Ἕλληνες, καὶ τὰς 

γυναῖκας ἐωνοῦντο παρ᾽ ἀλλήλων. Ὅσα τε λοιπὰ 

τῶν ἀρχαίων ἐστί που νομίμων, εὐήϑη πάμπαν ἐ- 

στίν: οἷον ἐν Κύμῃ περὶ τὰ φονικὰ γόμος ἐστίν, ἂν 

πλῆϑός τι παράσχηται μαρτύρων ὃ διώκων τὸν φο- 

γον τῶν αὑτοῦ συγγενῶν; ἔνοχον εἶναι τῷ φόνῳ 

τὸν φεύγοντα. Ζητοῦσι δ᾽ ὅλως οὐ τὸ πάτριον. αἰλ- 

λὰ τἀγαϑὸν πάντες" εἰκός τὲ τοὺς πρώτους, εἴτε γη: 

γενεῖς ἦσαν εἴτ᾽’ ἐκ φϑορᾶς τινος ἐσώϑησαν; ὃμοί- 

ουὐς εἶναι καὶ τοὺς τυχόντας καὶ τοὺς ἀνοήτους, 

ὥσπερ καὶ λέγεται κατὰ τῶν γηγενῶν; ὥστε ἄτο- 

πὸν μένειν ἐν τοῖς τούτων δόγμασι. Πρὸς δὲ τού- 

τοις οὐδὲ τοὺς γεγραμμένους ἐᾶν ἀκινήτους βέλτιον" 

ὥσπερ γὰρ παὶ περὶ τὰς ἄλλας τέχνας καὶ τὴν πὸ- 

λιτικὴν τάξιν ἀδύνατον ἀκριβῶς πάντα γραφῆναι" 

παϑόλου γὰρ ἀναγκαῖον γραφῆναι: αἱ δὲ πράξεις 

περὶ τῶν παϑ᾽ ἕκαστόν εἰσιν. ᾿Εκ μὲν οὖν τούτων 

φανερὸν, ὅτι κινητέοι καί τινες καί ποτε τῶν νόμων 

εἰσίν. ἄλλον δὲ τρόπον ἐπισκοποῦσιν εὐλαβείας ἂν 

δόξειεν εἶναι πολλῆς" ὅταν γὰρ ἢ τὸ μὲν βέλτιον 

μιμρὸν,. τὸ δ᾽ ἐϑίξειν εὐχερῶς λύειν τοὺς νόμους 

φαῦλον, φανερὸν, ὡς ἑατέον ἐνίας ἁμαρτίας παὶ 

τῶν νομοϑετῶν καὶ τῶν ἀρχόντων; οὐ γὰρ τοδοῦ- 

τον ὠφελήσεται κινήσας, ὅσον βλαβήσεται τοῖς ἄρ- 

χουσιν ἀπειϑεῖν ἐθισϑείς. Ψεῦδος δὲ καὶ τὸ παρά- 

δειγμα τὸ περὶ τῶν τεχνῶν" οὐ γὰρ ὅμοιον τὸ κινεῖν 

τέχνην παὶ νόμον. Ὁ γὰρ νόμος ἰσχὺν οὐδὲ μίαν 

ἔχει πρὸς τὸ πείϑεσϑαι πλὴν παρὰ τὸ ἔϑος" τοῦτο δ᾽ 

οὐ γίνεται εἰ μὴ διὰ χρόνου πλῆϑος" ὥστε τὸ ῥᾳ- 

δίως μεταβάλλειν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων νόμων εἰς ἕτέ- 

ρους γόμους παινούς, ἀσϑενῇ ποιεῖν ἐστε τὴν τοῦ 

γόμου δύναμιν. Βτι δὲ, εἰ καὶ κινητέον, πότερον 



πῦρ. κ. ος 

Ε1Β. Η. ΟΑΡ, Υἱ. 

παὶ πάντες παὶ ἐν πάσῃ πολιτείᾳ, ἢ οὔ, καὶ πότε- 

βον τῷ τυχόντι, ἢ τίσι: ταῦτα γὰρ. ἔχει μεγάλην 

᾿ διαφοράν" διὸ γῦν μὲν ἀφῶμεν ταύτην τὴν σπέψιν" 

ἄλλων, γάρ ἐστι καιρῶν. 

ΟΥΙ. “Περὶ δὲ τῆς Ζ4απεδαιμονίων. πολιτείας παὶ 

τῆς Κρητικῆς, σχεδὸν δὲ. καὶ περὶ τῶν ἄλλων πολι- 

πειῶν᾽ δύο εἰσὶν αἱ σπέψεις. μία μὲν, εἴ τι κπαλῷς 

ἢ μὴ καλῶς πρὸς. τὴν ἀρίστην γεγομοϑέτηται τά- 

ὅξεν" ἑτέρα. δὲ, εἴ τι πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν καὶ τὸν τρό- 

ποῦ ὑπεναντίως τῆς προκειμένης αὐτοῖς. πολιτεία. 

Ὅτι μὲν οὖν δεῖ τῇ μελλούσῃ καλῷς πολιτεύεσθαι 

τὴν τῶν ἀναγκαίων ὑπάρχειν δχολὴν . ὁμολογούμε- 

γόν. ἐστι. Ἴνα. δὲ τρόπον ὑπάρχειν, οὐ ῥάδιον 

λαβεῖν. Ἥ τε γὰρ Θετταλῶν πενεστεία πολλάκις 

ἐπέθετο. τοῖς. Θετταλοῖς: ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς “46- 

πῶσιν οἱ εἵλωτες. ὥσπερ γὰρ ἐφεδρεύοντες τοῖς 

ἀτυχήμασι διατελοῦσι. Περὶ δὲ τοὺς. Κρῆτας οὐδέν 

πῶ τοιοῦτον συμβέβηριεν. Αἴτιον δ᾽ ἴσως τὸ τὰς γετ- 

τνιώσας πόλεις, παίπερ πολεμούσας ἀλλήλαις, μη- 

δεμίαν εἶναι σύμμαχον τοῖς ἀφισταμένοις, διὰ τὸ 

μὴ συμφέρειν καὶ αὐταῖς πεκτημέναις περιοίκους. 

Τοῖς δὲ “άκωσιν οἷ γειτνιῶντες ἐχϑροὶ πάντες ἦἧ- 

ὅὰν, ᾿Δργεῖοι καὶ Μεσήντοι καὶ ᾿'δρκάδες. ᾿Επεὶ παὶ 

τοῖς Θετταλοῖς καταρχὰς ἀφίσταντο, διὰ τὸ πο- 

λεμεῖν ἔτι τοῖς προσχῶροις ᾿“χαιοῖς καὶ Πεῤῥατ- 

βοῖς καὶ Μάγνησιν. Ἔοικε δὲ καὶ, εἰ μηδὲν ἕτερον, 

ἀλλὰ τό γὲ τῆς ἐπιμελείας ἐργῶδες εἶναι, τίνα δεῖ 

πρὸς αὐτοὺς ὁμιλῆσαι τρόπον' ἀνιέμενοί τε γὰρ 

ὑβρίξουσι καὶ τῶν ἴσων «ἀξιοῦσιν ἑαυτοὺς τοῖς κυρίοις" 

κἀὶ παμποπαϑῶς δῶντες ἐπιβουλεύουσι καὶ μισοῦσι. 

“4ῆλον οὖν. ὡς οὐ» ἐξευρίσπουσι τὸν βέλτιστον τρό- 

πον, οἷς τοῦτο συμβαίναι περὶ τὴν εἱλωτείαν. Ἔτι 
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δ᾽ ἡ περὶ τὰς γυναῖκας ἄνεσις καὶ πρὸς τὴν προαΐίρε: 

σιν τῆς πολιτείας βλαβερὰ παὶ πρὸς εὐνομίαν πό-: 

λεως. Ὥσπερ γὰρ οἰκίας μέρος ἀνὴρ παὶ γυνὴ, δῆ- 

λον ὅτι καὶ πόλιν ἐγγὺς τοῦ δίχα διῃρῆσϑαε δεῖ γο- 

μίξειν, εἴς τε τὸ τῶν ἀνδρῶν πλῆϑος καὶ τὸ τῶν 

γυναικῶν. Ὥστ’ ἐν ὅσαις πολιτείαις φαύλως ἔχεε 

τὸ περὶ τὰς γυναῖκας, τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως εἶναι 

δεῖ γομίξειν ἀνομοϑέτητον. Ὅπερ ἐκεῖ συμβέβη:- 

πεν ὅλην γὰρ τὴν πόλιν ὃ νομοϑέτης εἶναι βουλόμε- 

γος καρτερικὴν, κατὰ μὲν τοὺς ἄνδρας φανερός ἐστι 

τοιοῦτος ὧν, ἐπὶ δὲ τῶν γυναικῶν ἐξημέληπε" δῶσι 

γὰρ ἀκολάστως πρὸς ἅπασαν ἀπολασίαν παὶ τρυ- 

φερῶς' ὥστ᾽ ἀναγκαῖον ἐν τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ "τι- 

μᾶσϑαι τὸν πλοῦτον. ἄλλως τε πἂν τυγχάνωσι γυ- 

γαϊιποηρατούμενοι, παϑάπερ τὰ πολλὰ τῶν στρατιῶω- 

τιπῶν καὶ πολεμικῶν γενῶν, ἔξω Κελτῶν, ἢἣ κἂν 

εἴ τινὲς ἕτεροι φανερῶς τετιμήκασι τὴν πρὸς τοὺς 

ἄῤῥενας συνουσίαν. Εοικε γὰρ ὃ μυϑολογήσας 

πρῶτος οὐκ ἀλόγως συξεῦξαι τὸν Ἄρη πρὸς τὴν 

᾿“φροδίτην' ἢ γὰρ πρὸς τὴν τῶν ἀῤῥένων δμιλίαν 

ἢ πρὸς τὴν τῶν γυναικῶν φαίνονται πατακώχιμοι 

πᾶντες οἱ τοιοῦτοι. Ζ4ι:πηὸ παρὰ τὸϊς “άκωσι τοῦϑ᾽ 

ὑπῆρχε. καὶ πολλὰ διῳκεῖτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν 

ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῶν. Καίτοι τί διαφέρει γυναῖκας 

ἄρχειν ἢ τοὺς ἄρχοντας ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἄρχε- 

ὅϑαι;: ταὐτὸ γὰρ συμβαίνει. Χρησίμου δ᾽ οὔσης 

τῆς ϑρασύτητος πρὸς οὐδὲν τῶν ἐγκυκλίων, ἀλλ᾽, 

ἐΐἴπερ, πρὸς τὸν πόλεμον, βλαβερώταται παὶ πρὸς 

ταῦϑ᾽ αἱ τῶν “Πακώνων ἦσαν. ᾿Εδήλωσαν δ᾽ ἐπὶ 

τῆς Θηβαΐων ἐμβολῆς: γρήσιμοι μὲν γὰρ οὐδὲν 

ἦσαν. ὥσπερ ἐν ἑτέραις πόλεσι, ϑόρυβον δὲ παρεῖ- 

χον πλείω τῶν πολεμίων. ᾿Εξ ἀρχῆς μὲν οὖν ἔοικε 



18, 1, ΟΑΡ, ΥἹ. 

συμβεβηκέναι τοῖς Μάκωσιν εὐλόγως ἢ τῶν γυναι- 

“κῶν ἄνεσις" ἔξω γὰρ τῆς οἰκείας διὰ τὰς στρατεί- 

ἃς ἀπεξενοῦντο πολὺν χρόνον πολεμοῦντες τὸν τὲ 

πρὸς ᾿Αργείους. πόλεμον καὶ πάλιν τὸν πρὸς .4ρ- 

φιίζδας καὶ Μεσσηνίους: σχολάδαντεϑθ'. δὲ αὑτοὺς. μὲν 

παρεῖχον τῷ νομοθέτῃ προωδοπεποϊημένους διὰ τὸν 

στρατιωτικὸν βίον. πολλὰ γὰρ ἔχει μέρη τῆς ἀρε- 

τῆς τὰς δὲ γυναῖκάς φαῦιε μὲν ἄγειν ἐπιχειρῇδσαε 

τὸν Ζυκοῦργον. ἐπὶ τοὺς νόμους, ὡς δ᾽ ἀντέμρουον, 

ἀποστῆνας πάλεν. Δίτίαι μὲν οὖν εἰσιν αὗται τῶν 

γενομένων, ὥστε δῆλον. ὅτι καὶ ταύτης τῆς ἁμαρτίας. 

ἤΑλλ ἡμεῖς οὐ. τοῦτο ὁποποῦμεν, τίνε δεῖ συγγνώ- 

μην ἔχειν ἢ μὴ ἔχειν, ἀλλὰ περὶ τοῦ ὀρϑῶς καὶ 

μὴ ὀρθῶς. Τὰ δὲ περὶ τὰς γυναῖκας, ἔχοντα μὴ 

ψαλῶς,. ἔοικεν; ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον, οὐ μό- 

ΨοΥ ἐπρέπειών. τινα ποιεῖν τῆς πολιτείας αὐτὴν παϑ 

αὑτὴν. ἀλλὰ συμβάλλεσϑθαί τι πρὸς τὴν φιλοχρη- 

ματίαν. “Μετὰ γὰρ τὰ νῦν ῥηθέντα τοῖς περὶ 

τὴν ἀνωμαλίαν. τῆς πτήσεως ἐπιτιμήσειεν ἄν τιξ' 

τοῖς μὲν γὰρ αὐτῶν συμβέβηπες πεκτῆσϑαι πολ- 

λὴν λίαν οὐσίαν, τοῖς δὲ πάμπαν. “μικράν: διόπερ 

εἰς. ὀλίγους ἧκεν ἢ χώρα. Τοῦτο δὲ καὶ διὰ τῶν 

'χψόμων τέτακται φαύλως" ὠνεῖσθαι μὲν γὰρ ἢ πω- 

λεῖν τὴν ὑπάρχουσαν ἐποίηδεν οὐ σπεαλὸν, ὀρϑῶς ποι- 

ἡάαφ' διδόναι δὲ καὶ καταλείπειν. ἐξουσίαν: ἔδωκε 

τοῖς βουλομένοις. Καίτοι τοῦτο. συμβαίνειν - ἀνὰγ- 

καῖον. ἐκείνως τὲ καὶ οὕτως. ἴΕὄτι δὲ καὶ τῶν γυ- 

“νωμῶν. σχεδὸν τῆς πάσης χώρας τῶν. πέντε μερῶν 

τὰ δύο, τῶν τ᾽ “ἐπικλήρων: πολλῶν γινομένων. καὶ 

'διὰ τὸ προῖπας διδόναεξ μεγάλας. 'αΐίετοι βέλτιον ἦν 

μηδὲ μίαν ἢ ὀλίγην ἢ παὶ «μετρίαν: τετάχϑαι' νῶν 

δ᾽. ἔξεστε δοῦναΐ τς, τὴν ἐπίκληρον, ὅτῳ. ἂν. βούλῃ- 
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ται κἂν ἀποθάνῃ μὴ διαϑέμενος, ὃν ἂν καταλίπῃ 

κληρονόμον, οὗτος ᾧ ἂν ϑέλῃ δίδωσι. Τοιγαροῦν 

δυναμένης τῆς χώρας χιλίους ἱππεῖς τρέφειν καὶ 

πενταποσίους, καὶ ὁπλίτας τρισμυρίους, οὐδὲ χίλιοι 

τὸ πλῆϑος ἦσαν. Γέγονε δὲ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν 

δῆλον, ὅτε φαύλως αὐτοῖς εἶχε τὰ περὶ τὴν τάξεν 

ταύτην' μίαν γὰρ πληγὴν οὐχ ὑπήνεγκεν ἣ πό- 

λις, ἀλλ’ ἀπώλετο διὰ τὴν ὀλιγανϑρωπίαν. Δέγουσι 

δὲ, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν προτέρων βασιλέων μετεδίδο- 

ὅαν τῆς πολιτείας, ὥστ᾽ οὐ γίνεσϑάι τότε ὀλιγαν- 

ϑρωπίαν πολεμούντων πολὺν χρόνον: καί φασιν εἶἷ- 

γαΐ ποτε τοῖς Σπαρτιάταις καὶ μυρίους. Οὐ μὴν 

ἀλλ᾽. εἴτ᾽ ἐστὲν ἀληϑῆ ταῦτα εἴτε μή, βέλτιον τὸ 

διὰ τῆς πτήσεως ὡμαλιόμένης πληϑύειν ἀνδρῶν τὴν 

πόλιν. Ὑπενὰντίος δὲ καὶ ὁ περὶ τὴν τεκμοποιΐαν 

γόμος πρὸς ταύτην τὴν διόρθωσιν. Βουλόμενος γὰρ 

ὃ νομοϑέτης ὡς πλείστους εἶναι τοὺς Σπαρτιάτας, 

προάγεταε τοὺς πολίτας ὅτι πλείστους ποιεῖσϑατε 

παῖδας ἔστι γὰρ αὐτοῖς νόμος, τὸν μὲν γεννήσαν- 

τα τρεῖς υἱοὺς ἄφρουρον εἶναι, τὸν δὲ τέτταρας ἀτε- 

λῆ πάντων. Καίτοι φανερόν, ὅτε πολλῶν γινομέ- 

γων, “τῆς δὲ χώρας οὕτω διῃρημένης, ἀναγπκαῖον 

πολλοὺς γίνεδϑαι πένητας. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὰ περὶ 

τὴν ἐφορείαν ἔχει φαύλως ἢ γὰρ ἀρχὴ κυρία μὲν 

αὐτῇ, τῶν μεγίστων αὐτοῖς ἐστι, μίνονται δ᾽ ἐπ τοῦ 

δήμου πάντες ὥστε πολλάκις ἐμπίπτουσιν ἄνθρωποι 

σφόδρα πένητες εἰς τὸ ἀρχεῖον, οὲ διὰ τὴν απορέ- 

αν ὦνιοι ἦσαν. Ἐδήλωσαν δὲ πολλάκις μὲν καὶ 

πρότερον, καὶ νῦν δὲ ἐν τοῖς Ψδρίοις" διαφϑαρέν- 

τες γὰῤ ἀργυρίῳ τινὲς, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ὅλην τὴν 

'πόλιν ἀπώλεσαν. Καὶ. διὰ τὸ τὴν ὠἐρχὴν εἶναι λίαν 

μεγάλην. καὶ ἐσοτύραννον, δημαγωγεῖν αὐτοὺς ἠναγ- 
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κπάξοντο καὶ οἱ βασιλεῖς: ὥστε καὶ ταύτῃ σύυνεπε: 

βλάπτεσθαι τὴν πολιτείαν' δημοκρατία γὰρ ἐδ’ ἀρε- 

δτομρατίας συνέβαινε. Συνέχει μὲν οὖν τὴν πο- 

λιτείαν τὸ ἀρχεῖον τοῦτο’ ἡσυχάξει γὰρ ὃ δῆμος 

διὰ τὸ μετέχειν. τῆς μεγίστης ἀρχῆς: ὥστ᾽ εἴτε διὰ 

τὸν νομοθέτην εἴτε διὰ τύχην τοῦτο συμπέπτωπε, 

συμφερόντως . ἔχεε τοῖς πράγμασι. “4εἼ γὰρ τὴν 

πολιτείαν τὴν μέλλουσαν σώδεσϑαι πάντα βούλε- 

σϑαι τὰ μέρη τῆς πόλεως εἶναι καὶ διαμένειν ταύ- 

τά. Οἱ μὲν οὖν βασιλεῖς διὰ τὴν αὑτῶν τιμὴν οὔ- 

τῶς ἔχουσιν οἱ δὲ παλοὶ ᾿κἀγαϑοὶ διὰ τὴν γερου- 

σίαν: ἄϑλον. γὰρ ἣ ἀρχὴ αὕτη τῆς ἀρετῆς ἐστιν; 

ὃ δὲ δῆμος διὰ τὴν ἐφορείαν: καϑίσταταε γὰρ. ἐξ 

ἁπάντων. ᾿Αλλ’ αἱρετὴν ἔδει τὴν ἀρχὴν εἶναι ταύ- 

τὴν ἐξ ἁπάντων. μέν. μὴ τὸν τρόπον δὲ τοῦτον, ὃν 

γῦν" παιδαριώδης γάρ ἐστι λίαν. Ἔτε δὲ καὶ πρί- 

σεών εἰδσε μεγάλων πύριοι, ὄντες οἵ τυχόντες" δι- 

ὄπερ οὐκ. αὐτογνώμονας βέλτιον κρίνειν, ἀλλὰ κατὰ 

τὰ γράμματα καὶ τοὺς νόμους. Ἔστι δὲ καὶ ἢ δίατ- 

τα τῶν ἐφόρων οὐχ ὁμολογουμένη τῷ βουλήματι τῆς 

πόλεως: αὕτη μὲν γὰρ ἀνειμένη λίαν ἐστίν: ἐν δὲ 

τοῖς ἄλλοις μᾶλλον ὑπερβάλλεε ἐπὶ τὸ σκληρόν: ὥς- 

τε μὴ δύναδϑαι. καρτερεῖν. ἀλλὰ λάϑρα τὸν νό- 

μον ἀποδιδράσκοντας ἀπολαύειν τῶν σωματικμῷν ἣς- 

δονῶν. Ἔχει δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν τῶν γερόντων 

ἀρχὴν φὐ καλῶς αὐτοῖς" ἐπιεικῶν μὲν γὰρ ὄντων 

καὶ πεπαιδευμένων ἱκανῶς πρὸς ἀνδραγαϑίαν, τάχ! 

ἂν εἴποι τις συμφέρειν τῇ πόλει: καίτοι τό γε διὰ 

βίου κυρίους εἶναι Ἐρίδσεων μεγάλων ὠμφισβητήσιεμον: 

ἔστε γάρ, ὥσπερ καὶ σώματος, καὶ διανοίας γῆρας: 

τὸν τρόπον δὲ τοῦτον πεπειδευμένων, ὥστε καὶ τὸν 

ψομοϑέτην αὐτὸν ἀπιστεῖν, ὡς οὐκ ἀγαϑοῖς. ἀνδρά- 

57 

10 

20 

30 



10 

50 

δο 

ΑΔΙΘΤΟΤ. ῬΟΠΙΤ. 

σιν, οὖη ἀσφαλές. Φαίνονται δὲ καὶ καταδωροδοπού- 

μενοι καὶ καταχαριδόμενοι πολλὰ τῶν ποινῶν οἵ κε- 

φιοινωνηπμότες τῆς. ἀρχῆς ταύτης᾽ διόπερ βέλτιον «εὖ- 

σοὺς μὴ ἐνευϑύνους εἶναι: γῦν δ᾽ εἰσί: Ζόξειε δ᾽ 

ἂν ἢ τῶν ἐφόρων ἀρχὴ πάσας εὐθύνειν τὰς ἀῤ- 

χάς". τοῦτο δὲ τῇ ἐφορείᾳ μέγα λίαν τὸ δῶρον: καὶ 

σὸν τρόπον οὐ τοῦτον λέγομεν διδόναι δεῖν τὰξ εὖ- 

ϑύνας. Ἔτι δὲ καὶ τὴν αἵρεσιν, ἣν ποιοῦνται τῶν 

γερόντων, κατά τὲ τὴν Ἠρίσιν ἐστὶ παιδαριώδηξ, 

καὶ τὸ αὐτὸν αἰτεῖσϑαι τὸν ἀξιωθησόμενον τῆς ἀρ- 

χῆς οὐκ ὀρϑῶς ἔχει' δεῖ γὰρ καὶ βουλόμενον παὶ 

μὴ βουλόμενον ἄρχειν τὸν ἄξιον τῆς ἀρχῆς. Νῦν 

δ᾽, ὅπερ παὶ περὶ τὴν ἄλλην πολιτείαν, ὃ νομοϑέ- 

τής φαίνεται ποιῶν" φιλοτίμους γὰρ. πατασπευάξων 

σοὺς πολίτας τούτοις πέχρηται πρὸς τὴν αἵρεσιν τῶν 

γερόντων: οὐδεὶς γὰρ ἂν ἄρχειν αἰτήσαιτο μὴ φι: 

λότιμος ὦν. Καίτοι τῶν γ᾽ ἀδυτημάτων [τῶν] ἑπκουσί- 

ὧν τὰ πλεῖστα συμβαίνει σχεδὸν “ διὰ φιλοτιμίαν 

καὶ διὰ φιλοχρηματίαν τοῖς ἀνθρώποις. Περὶ δὲ 

βασιλείας, εἰ μὲν μὴ βέλτιόν ἐστιν ὑπάρχειν ταῖς 

πόλεσιν ἢ βέλτιον. ἄλλος. ἔστω “λόγος: ἀλλὰ μὴν 

βέλτιόν γε. μὴ πκαϑάπερ νῦν, ἀλλὰ "κατὰ τὸν αὖ- 

τοῦ "βίον ἕκαστον Ἠρίνεσϑαι τῶν" βασιλέων. ““Οτε 

δ᾽ δ᾽ νομοϑέτης οὐδ᾽ αὐτὸς οἴεται δύνασθαι ποιεῖν 

μπαλοὺς κἀγαϑοὺς,. δῆλον: ὠπιστεῖ γοῦν, ὡς οὐκ οὖ- 

σιν ἱκανῶς ὠγαϑοῖς ἐνδράσι διόπερ ἐξέπεμπον συμ- 

πρεσβευτὰς τοὺς  ἐχϑροὺς, παὶ. σωτηρίαν ἐνόμιξον 

ἐξῇ: πόλει εἶναι τὸ σταστάξειν τοὺς βασιλεῖς. Οὐ πα- 

λῶς. δ᾽ τοὐδὲ πέρὶ τὰ συσσίτια τὰ καλούμενα φιδίτια 

γνενομοϑέτηται. τῷ καταστήσαντε, “πρῶτον ἔδει γὰρ 

ἀπὸ τοῦ ποιμοῦ" μᾶλλον εἶναι τὴν σύνοδον, ποϑάπερ 

ἐν. Κρήτῃ. Παρὰ “δὲ τοῖς «Ζάκωσιν “ἕκαύτον δεῖ «κρέ- 
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ρεῖιν. παὶ σφόδρα πενήτων ἐνίων ὄντων καὶ τοῦτο. 

τὸ ἀνάλωμα οὐ δυναμένων δαπανᾶν. ὥστε συμβαΐί- 

γψεῖ τοὐναντίον τῷ νομοθέτῃ τῆς προαιρέσεως. Βού- 

λεται μὲν γὰρ δημοκρατικὸν εἶναι τὸ κατασκεύα- 

'ὅμα τῶν συσσιτίων" γίνεται δ᾽ ἥκιστα δημοπρατιπὸν 

οὕτω νενομοθετημένον' μετέχειν μὲν γὰρ οὐ ῥάδιον 

τοῖς λίαν πένησιν: ὅρος δὲ τῆς πολιτείας οὗτός ἐ- 

στιν αὐτοῖς ὁ πάτριος, τὸν μὴ δυνώμενον τοῦτο τὸ 

τέλος φέρειν μὴ μετέχειν αὐτοῖς. Τῷ δὲ περὶ τοὺς 

γαυώρχους νόμῳ καὶ ἕτεροί τινες ἐπιτετιμήπασιν, ὀὁρ- 

ϑῶς ἐπιτιμῶντες᾽ στάσεως γὰρ γίνεται αἴτιος᾽ ἐπὶ 

γὰρ: τοῖς βασιλεῦσιν, οὖσι ὁτρατηγοῖς, εἰἴδιος ἢ ναῦυ- 

ρχία δχεδὸν ἑτέρα βασιλεία. παϑέστηπε. Καὶ ὦ; 

δὲ δὲ τῇ ὑποϑέσει τοῦ «νομοθέτου ἐπιτιμήσειεν.. ἄγ 

τις. ὅπερ καὶ Πλάτων ἐν τοῖς. Νόμοις ἐπιτετίμη- 

κε πρὸς γὰρ μέρος ὠρετῆς ἣ πᾶσα σύνταξις τῶν 

νόμων ἐστί, τὴν πολεμικήν. Αὕτη γὰρ χρησίμῃ 

πρὸς τὸ Ἠρατεῖν' τοιγαροῦν ἐσώδοντο μὲν πολε- 

μοῦντες, ἀπώλλυντο. δὲ ἄρξαντες, διὰ τὸ μὴ ἐπί- 

στασϑαι δχολάθειν. μηδὲ ἠσκηπέναι μηδεμίαν ἄ- 

σπησιν ἑτέραν πυριωτέραν τῆς πολεμικῆς. Τούτου 

δὲ ἁμάρτημα οὐκ ἔλαττον' νομίξφουσε μὲν γὰρ γί: 

γεῦϑαι τἀγαϑὰ τὰ περιμάχητα δι ἀρετῆς μᾶλλον 

ἢ παπίας" καὶ 'ιτοῦτο μὲν καλῶς' ὅτι μέντοι ταῦτα 

πρείττω τῆς ὠἐρετῆς ὑπολαμβάνουσιν, οὐ παλῶς. Φαύ- 

λως δ᾽ ἔχει καὶ περὶ τὰ κοινὰ χρήματα τοῖς παρ- 

τιάταις: οὔτε γὰρ ἐν τῷ κοινῷ τῆς πόλεως ἐστιν 

οὐδὲν πολέμους μεγάλους ἀναγπαδομένοις πολεμεῖν" 

εἰσφέρουσί τε πακῶς" διὰ γὰρ τὸ τῶν Σπαρτια- 

τῶν εἶναι τὴν. πλείστην γῆν, οὐκ ἐξετάξουσιν ἀλ- 

λήλων τὰς εἰσφοράς, ἀποβέβηκέ τε τοὐναντίον τῷ 

ψομοϑέτῃ τοῦ συμφέροντος: τὴν μὲν γὰρ πόλιν πε- 
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ποίηπεν εἰχρήματον, τοὺς δ᾽ ἰδιώτας φιλοχρημάτους, Ὁ 

Περὶ μὲν οὖν τῆς Ζαπκεδαιμονίων πολιτείας ἐπὶ το- ἢ 

σοῦτον εἰρήσθω" ταῦτα γάρ ἐστιν, ἃ ρον ἄν τις ; 

ἐπιτιμήσδετεν. 

1. Ἢ δὲ Κρητικὴ πολιτεία πάρεγγυς μέν ἐστι 

ταύτης; ἔχει δὲ μυρῥὰ μὲν σὺ χεῖρον. τὸ δὲ πλεῖ- 

Ὃν ἧττον γλαφυρῶς' παὶ γὰρ ἕἔομιε καὶ λέγεται 

δὲ τὰ πλεῖστα μεμιμῆσϑαι τὴν Κρητιπὴν. πολιτεξ. 

ἂν ἣ τῶν Πακώνων' τὰ δὲ πλεῖστα τῶν ἀρχαίων 

ἧττον διήρϑρωται τῶν νεωτέρων. Φασὶ γὰρ τὸν 

“Ἱυκοῦργον, ὅτε τὴν ἐπιτροπείαν τὴν Χαριλάου τοῦ 

βασιλέως καταλιπὼν ἀπεδήμησε. τότε. τὸν πλεῖ- 

στον διατρίψαι χρόνον περὶ τὴν Κρήτην διὰ τὴν 

συγγένειαν" ἄποικοι γὰρ οἱ Αύγρτιοι τῶν “ακπώνων 

ἥδαν: κατέλαβον δ᾽ οἱ πρὸς τὴν ἀποικίαν ἐλϑόν- 7) 7] : 

Ὑεξ τὴν τάξιν τῶν νόμων ὑπάρχουσαν ἐν τοῖς τότε 

ματοιμοῦσι διὸ καὶ νῦν οἱ πέρίοιποι τὸν αὐτὸν τρό: 

πον χρῶνται αὐτοῖς. ὡς κατασμευάσαντος Μίνω 

πρώτου τὴν τάξιν τῶν νόμων. “Ζονεῖντδ' ἣ νῆσος 

καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν τὴν ἑλληνεκὴν πεφυπέναι καὶ 

Ἡεῖσϑαι παλῶς: πάσῃ γὰρ ἐπίκμειταε τῇ ϑαλάσσῃ 

σχεδὸν τῶν ᾿ Ἑλλήνων ἱδρυμένων περὶ τὴν ϑάλασ- 

δὰν πάντων. ἀπέχει γὰρ τῇ μὲν ὀλίγον τῆς Πε- 

λοποννήσου, τῇ δὲ τῆς σίας τοῦ περὶ Τριόπιον 

τόπου καὶ Ρόδον. Ζιηὸ καὶ τὴν τῆς ϑαλάσσης ἐρ- 

χὴν κατέσχεν ὃ Μίνως. παὶ τὰς νήσους τὰς μὲν ἐ-: 

χειρώσατο, τὰς δ᾽ ᾧπισε: τέλος δ᾽ ἐπιϑέμενος τῇ 2: 

Ἠελίᾳ τὸν βίον ἐτελεύτησεν ἐκεῖ περὶ Κάμικον. Ἔχει 

δ᾽ ἀνάλογον ἢ Κρητικὴ τάξις πρὸς. τὴν “απκπωνιπκήν: 

γεωργοῦσί τε γὰρ τοῖς μὲν εἵλωτες." τοῖς δὲ Κρη: 

σὺν οἱ περίοικοι" καὶ συσσίτια παρ᾽ ἀμφοτέροις ἐ- 

ὅτι καὶ τό γε ἄρχαϊον ἐκάλουν οἱ “άκωνες οὐ φιδέ- 
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τα εἰλλὰ ἄνδρια, πκπαϑάπερ οἱ Κρῆτες" ἡ καὶ δῆ- 

λον. ὅτι ἐπεῖϑεν ἐλήλυϑεν. Ἔτι δὲ τῆς πολιτείας 

ἢ τάξις" οἱ μὲν γὰρ ἔφοροι τὴν αὐτὴν ἔχουσι δύνα- 

μὴν τοῖς ἐν τῇ Κρήτῃ καλουμένοις κόσμοις" πλὴν οἱ 

μὲν ἔφοροι πέντε τὸν ἀριϑμόν. οἱ δὲ κόσμοι δέκα 

εἰσί. Οἱ δὲ γέροντες τοῖς γέρουσιν; οὃς παλοῦσιν 

οἱ Κρῆτες βουλήν, ἴσοι. Βαδιλεία δὲ πρότερον μὲν 

ἣν. εἶτα κατέλυσαν οἱ Κρῆτες: καὶ τὴν ἡγεμονίαν 

οἱ κόσμοι τὴν πατὰ πόλεμον ἔχουσιν. Ἐγοιλησίας 

δὲ μετέχουσι πάντες" κυρία δ᾽ οὐδενός ἐστιν, ἀλλ᾽ 

ἢ συνεπιψηφίσαι τὰ δόξαντα τοῖς γέρουσι καὶ τοῖς 

πόσμοις. Τὰ μὲν οὖν τῶν συσσιτίων ἔχει βέλτιον 

τοῖς Κρησὶν ἢ τοῖς Πάκωσιν: ἐν μὲν γὰρ “απεδαί- 

μονι ματὰ κεφαλὴν ἕκαστος εἰσφέρει τὸ τεταγμέ- 

γον" εἰ δὲ μὴ, μετέχειν νόμος πωλύει τῆς πολιτεί- 

ας, πκαϑάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Ἐν δὲ Κρήτῃ 

ποινοτέρως' ἀπὸ πάντων γὰρ τῶν γινομένων καρ- 

πῶν τε καὶ βοσκημάτων, ἐκ τῶν δημοσίων καὶ φό- 

ρῶν, οὃς φέρουσιν οἱ περίοικοι; τέτακται μέρος τὸ 

μὲν πρὸς τοὺς ϑεοὺς καὶ τὰς ποινὰς λειτουργίας, τὸ 

δὲ τοῖς συσσιτίοις, ὥστε ἐς κοινοῦ τρέφεσϑαι πάντας 

μπαὶ γυναῖκπας καὶ παῖδας καὶ ἄνδρας. Πρὸς δὲ 

τὴν ὀλιγοσιτίαν ὡς ὠφέλιμον πολλὰ πεφιλοσόφη- 

κεν ὃ νομοϑέτης, παὶ πρὸς τὴν διάξευξιν τῶν γυ- 

γαιπμῶν, ἵνα μὴ πολυτεκνῶσι, τὴν πρὸς τοὺς ὄἄῤῥε- 

γας ποιήσας ὁμιλίαν. περὶ ἧΞτ». εἰ φαύλως ἢ μὴ 

φαύλως. ἕτερος ἔσται τοῦ διασκέφασϑαι καιρός. 

Ὅτι δὲ τὰ περὶ τὰ συσσίτια βέλτιον τέτακται τοῖς 

Κρησὶν ἢ τοῖς Πάκωσι, φανερόν. Τὰ δὲ περὶ τοὺς 

πόδσμους ἔτι χεῖρον τῶν ἐφόρων: ὃ μὲν γὰρ ἔχεε 

καπὸν τὸ τῶν ἐφόρων ἀρχεῖον, ὑπάρχει καὶ τού- 

τῶν" γίγονται γὰρ οἱ τυχόντες" ὃ: δ᾽ ἐκεῖ συμφέρεε 
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πρὸς Τὴν πολιτείαν, ἐνταῦϑ᾽ οὐκ ἐστιν. Ἐκεῖ μὲν 

γὰρ, διὰ τὸ τὴν αἵρεσιν ἐκ πάντων εἶναι, μετέ- ὶ 

χων ὃ δῆμος τῆς μεγίστης ἀρχῆς βούλεται μένειν 

τὴν πολιτείαν ἐνταῦϑα δ᾽ οὐκ ἐξ ἁπάντων αἱροῦν- 

ται τοὺς κόσμους, ἀλλ᾽ ἐκ τινῶν γενῶν" παὶ τοὺς 

γέροντας ἐκ τῶν πεποσμηκότων. Περὶ ὧν τοὺς αὖ- 

τοὺς ἄν τις εἴποι λόγους καὶ περὶ τῶν ἐν “απεδαΐί- 

μονε γινομένων τὸ γὰρ εἰνυπεύϑυνον καὶ τὸ διὰ 

βίου μεῖδόν ἐστί γέρας τῆς ἀξίας αὐτοῖς, καὶ τὸ 

μὴ πατὰ γράμματα ἄρχειν. ἀλλ’ αὐτογνώμοναξ, 

ἐπισφαλές. Τὸ δ᾽ ἡσυχάξειν μὴ μετέχοντα τὸν δῆ- 

μον, οὐδὲν σημεῖον τοῦ τετάχϑαι παλῶς" οὐδὲν γὰρ 

λήμματός τι τοῖς κόσμοις, ὥσπερ τοῖς ἐφόροις, πόῤ- 

ῥω γ᾽ ἀποικοῦσιν ἐν νήσῳ τῶν διαφϑερούντων. Ἣν 

δὲ τοιοῦνται τῆς ἁμαρτίας ταύτης ἰατρείαν, ἄτοπος 

παὶ οὐ πολιτικὴ, ἀλλὰ δυναστευτιπή. Πολλάπις 

γὰρ ἐπιβάλλουσι συστάντες τινὲς τοὺς κόσμους ἢ τῶν 

συναρχόντων αὐτῶν ἢ τῶν ἰδιωτῶν. Εξεστι δὲ καὶ 

μεταξὺ τοῖς κόσμοις ἐπειπεῖν τὴν ἀρχήν. Ταῦτα 

δὴ πάντα βέλτιον γίνεσϑαι κατὰ νόμον ἢ κατὰ ἐν- 

ϑρώπων βούλησιν: οὐ γὰρ ἀδφαλὴς ὃ κανών. Πάν- 

Ἴων δὲ φαυλότατον τὸ τῆς ἀκοσμίας τῶν δυνατῶν, 

ἣν συνιστᾶσι πολλάκις, ὅταν μὴ δίκας βούλωνται 

δοῦναι: ἧ καὶ δῆλόν, ὡς ἔχει τι πολιτείας ἣ τά- 

ξις, ἀλλ’ οὐ πολιτεία ἐστίν, ἀλλὰ δυναστεία μᾶλ- 

λον. ᾿Ειώϑασι δὲ διαλαμβάνοντες τὸν δῆμον καὶ 

τοὺς φίλους μοναρχίαν ποιεῖν καὶ στασιάξειν καὶ 

μάχεσϑαι πρὸς ἀλλήλους. Καίτοι τί διαφέρεε τὸ 

τοιοῦτον ἢ διὰ τινὸς χρόνου μηκέτι. πόλιν εἶναι τὴν 

τοιαύτην, ἀλλὰ λύεσϑαι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν; 

Ἔστι δ᾽ ἐπικίνδυνός οὕτως ἔχουσα πόλις, τῶν βουλο- 

μένων ἐπιτίϑεσϑαι καὶ δυναμένων: ἀλλά, καϑάπερ 
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εἴρηται, σώξεταε διὰ τὸν τόπον' ξενηλασίας γὰρ 

τὸ πόῤῥω. πεποίημε. «Τὸ καὶ τὸ τῶν περιοίμων μέ- 

ψει τοῖς Κρησίν οἱ δ᾽ εἵλωτες ἀφίστανται πολλά- 

κις᾿ οὔτε γὰρ ἐξωτερικῆς ἀρχῆς κοινωνοῦσιν οἵ Κρῆ- 

τες, νεωστί τε πόλεμος ξενικὸς διαβέβηκεν εἰς τὴν 

γῆσον.. ὃς. πεποίηιε φανερὰν τὴν ἀσθένειαν τῶν 

ἐπεῖ «νόμων. Περὶ μὲν οὖν ταύτης εἰρήσθω τοδαῦϑ᾽ 

ἡμῖν τῆς πολιτείας. 

ὙΠ, Πολιτεύεσϑαι δὲ δοκοῦσι καὶ Καρχηδόνιοι 

παλῶς, καὶ πολλὰ περιττῶς πρὸς τοὺς ἄλλους, μά- 

λιότα δ᾽ ἔνια παραπλησίως τοῖς “άκωσιν: αὗται 

γὰρ αἱ πολιτεῖαι τρεῖς ἀλλήλαις τὲ σύνεγγύς πως 

εἰσί, καὶ τῶν ἄλλων πολὺ διαφέρουσιν. ἧ τε Κρη- 

τικὴ καὶ ἣ “ακωνωεὴ καὶ τρίτη τούτων ἢ τῶν Καρ- 

χηδονίων. Καὶ πολλὰ τῶν τεταγμένων ἔχει παρ᾽ 

αὐτοῖς παλῶς: σημεῖον δὲ πολιτείας συντεταγμένης 

τὸ τὸν δῆμον ἔχουσαν διαμένειν ἐν τῇ τάξει τῆς 

πολιτείας, καὶ μήτε στάσιν, ὅ τι καὶ ἄξιον εἰπεῖν, 

γεγενῆσθαι μήτε τύραννον. Ἔχει δὲ παραπλήσια 

τῇ “απκωνικῇ πολιτείᾳ τὰ μὲν συσσίτια τῶν ἕται- 

ριῶν τοῖς συσσιτίοις, τὴν δὲ τῶν ἕκπατὸν καὶ τετ- 

τάρων ἀρχὴν τοῖς ἐφόροισ, πλὴν οὐ χεῖρον" οἱ 

μὲν γὰρ. ἐξ τῶν τυχόντων εἰσί, ταύτην δ᾽ αἱροῦν- 

σαι τὴν ἀρχὴν ἀριστίνδην. Τοὺς δὲ βασιλεῖς. καὶ 

τὴν γερουσίαν ὠνάλογον τοῖς ἐκεῖ βασιλεῦσι καὶ 

γέρουσι: καὶ βέλτιον δὲ τοὺς βασιλεῖς, μήτε κατὰ 

τὸ αὐτὸ εἶναι γένος, μηδὲ τοῦτο τὸ τυχόν, [ἀλλ 

εἴ τι διαφέρον, ἐκ τούτων αἱρετοὺς ἢ καϑ' ἡλικίαν" 

μεγάλων γὰρ κύριοι καϑεστῶτες, ἂν εὐτελεῖς ὦσι, 

μεγάλα βλάπτουσι, καὶ ἔβλαψαν ἤδη τὴν πόλιν 

τὴν τῶν “Παπεδαιμονίων. Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν 

ἐπιτιμηϑέντων ἂν διὰ τὰς παρεκβάσεις κοινὰ τυγ- 
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χάνει πάσαις ὄντα ταῖς εἰρημέναις πολιτείαις" τῶν 

δὲ, πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν τῆς ἀριστοκρατίας καὶ τῆς 
πολιτείας, τὰ μὲν εἰς δῆμον ἐγοιλίνει μᾶλλον, τὰ 

δ᾽ εἰς ὀλιγαρχίαν. Τοῦ μὲν γὰρ τὸ μὲν προσάγειν 

τὸ δὲ μὴ προδάγειν πρὸς τὸν δῆμον οἵ βασιλεῖς 

κύριοι μετὰ τῶν γερόντων, ἂν δμογνωμονῶσι πάν- 

τες εἶ δὲ μὴ, καὶ τούτων ὃ δῆμος. Ἢ δ᾽ ἂν εἰς: 

φέρωσιν οὗτοι, οὐ διακοῦσαι μόνον ἀποδιδόασι τῷ 

δήμῳ τὰ δόξαντα τοῖς ἄρχουσιν, ἀλλὰ κύριοι πρέ- 

γεῖν εἰσί' παὶ τῷ βουλομένῳ τοῖς εἰδφερομένοις ἐντ- 

εἰπεῖν ἔξεστιν. ὅπερ ἐν ταῖς ἐτέραις πολιτείαις οὐκ 

ἔστι. Τὸ δὲ τὰς πενταρχίας κυρίας οὔσας πολλῶν 

καὶ μεγάλων ὕφ᾽ αὑτῶν αἱρετὰς εἶναι, καὶ τὴν 

τῶν ἑκατὸν ταύτας αἱρεῖσθαι τὴν μεγίστην ἀρχήν, 

ἔτι δὲ ταύτας πλείονα ἄρχειν χρόνον τῶν ἄλλων; 

(καὶ γὰρ ἐξεληλυϑότες ἄρχουσι καὶ μέλλοντες) ὀλι- 

γαρχικόν. Τὸ δ᾽ ὠμίσϑους καὶ μὴ κληρωτὰς, ἀρι- 

στομρατικὸν ϑετέον, καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον" καὶ 

τὸ τὰς δίκας ὑπὸ τῶν ἀρχείων δικάξεσϑαι πάδας, 

κμαὶ μὴ ἄλλας ὑπ’ ἄλλων, καθάπερ ἐν Δακεδαί- 

μονι. Παρεκβαίνει δὲ τῆς ἀριστοκβατίας ἣ τάξις 

τῶν Καρχηδονίων μάλιστα πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν 

κατὰ τινὰ διάνοιαν, ἣ συνδοεῖ τοῖς πολλοῖς" οὐ γὰρ 

μόνον ἀριστίνδην, ἀλλὰ καὶ πλουτίνδην οἴονται δεῖν 

αἱρεῖσθαι τοὺς ἄρχοντας: ἀδύνατον γὰρ τὸν ἐπο- 

ροῦντα παλῶς ἄρχειν καὶ δχολάξειν. Εἴπερ οὖν τὸ 

μὲν αἱρεῖσϑαι πλουτίνδην ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ πατ᾽ 

ἀρετὴν ἀριστοκρατικόν, αὕτη τις ἂν εἴη τάξις τρί- 

τή, καϑ' ἥνπερ συντέτακται καὶ τοῖς Καρχηδονΐί- 

οἱς τὰ περὶ τὴν πολιτείαν: αἱροῦνται γὰρ εἰς δύο 

ταῦτα βλέποντες παὶ μάλιστα τὰς μεγίστας, τούς 

τὲ βασιλεῖς καὶ τοὺς στρατηγούς. 4Ζεῖ δὲ νομέξειν 
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ἁμάρτημα νομοϑέτου τὴν παρέκβασιν εἶναι τῆς ἐἶρε- 

στοτρατίας ταύτην: ἐξ ἀρχῆς γὰρ τοῦϑ᾽ δρᾶν ἔστε 

τῶν ἀναγκαιοτάτων, ὅπως οἱ βέλτιστοι δύνωνται 

δὄχολάξειν, καὶ μηδὲν ἀσχημονεῖν μὴ μόνον ἄρ- 

χοντες ἀλλὰ μηδ᾽ ἰδιωτεύοντες. Εἰ δὲ δεῖ βλέ- 

πεῖν καὶ πρὸς εὐπορίαν χάριν δχολῆς, φαῦλον τὸ 

τὰς μεγίστας ὠνητὰς εἶναι τῶν ἀρχῶν, τήν τε βα- 

διλείαν καὶ τὴν στρατηγίαν" ἔντιμον γὰρ ὃ νόμος 

οὗτος ποιεῖ τὸν πλοῦτον μᾶλλον τῆς ἀρετῆς, καὶ 

τὴν πόλιν ὅλην φιλοχρήματον. Ὄτε δ᾽ ἂν ὕπολά-- 

βῃ τίμιον εἶναι τὸ κύριον, ἀνάγκη καὶ τὴν τῶν 

ἄλλων πολιτῶν δόξαν ἀπκπολουϑεῖν τούτοις: ὅπου δὲ 

μὴ μάλιστα ἀρετὴ τιμᾶται, ταύτην οὐχ οἷόν τε εἶναι 

βεβαίως ἀριστοκρατικὴν πολιτείαν. ἘΒίφεσϑαι δ᾽ 

εὔλογον περδαίνειν τοὺς ὠνουμένους, ὅταν δαπανήσαν- 

τες ἄρχωσεν' ἄτοπον γὰρ, εἰ πένης μὲν ὧν ἐπιει- 

κὴς δὲ βουλήσεται κερδαίνειν, φαυλότερος δ᾽ ὧν οὐ 

βουλήσεται δαπανήσας. “πὸ δεῖ τοὺς δυναμένους 

ἀρισταρχεῖν τούτους ἄρχειν. Βέλτιον δ᾽ εἰ καὶ προεῖ- 

τὸ τὴν εὐπορίαν τῶν ἐπιεικῶν ὃ νομοϑέτης, ἀλλὰ ἀρ- 

χόντων γε. ἐπιμελεῖσθαι τῆς σχολῆς. Φαῦλον δ’ 

ἂν δόξειεν εἶναι καὶ τὸ πλείους ἀρχὰς τὸν αὐτὸν 

ἄρχειν, ὅπερ εὐδοκιμεῖ παρὰ τοῖς Καρχηδονίοιξ" 

ἕν γὰρ ὑφ’ ἕνὸς ἔργον ἄριστ᾽ ἀποτελεῖται. Ζ,εῖ 

δ᾽ ὅπως γίνηται τοῦϑ᾽ ὁρᾶν τὸν νομοϑέτην, καὶ μὴ 

προστάττειν τὸν αὐτὸν αὐλεῖν καὶ δηπυτοτομεῖν. 

Ὥσϑ᾽ ὅπου μὴ μικρὰ πόλις, πολιτικώτερον πλεί- 

ονας μετέχειν τῶν ἀρχῶν, καὶ δημοτικώτερον" ποι- 

γότερόν τε, παϑάπερ εἴπομεν, καὶ πάλλιον ἕκα- 

στον ἀποτελεῖται τῶν αὐτῶν καὶ ϑᾶττον. Ζῆλον 

δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν πολεμικῶν καὶ τῶν ναυτικῶν" ἐν 

τούτοις γὰρ ἀμφοτέροις διὰ πάντων ὡς εἰπεῖν διε- 
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λήλυϑθε τὸ ἄρχειν καὶ τὸ ἄρχεσθαι. Ὀλιγαρχικῆς 

δ᾽ οὔσης τῆς πολιτείας, ἄριστα ἐκφεύγουσιε τῷ 

πλουτεῖν αἰεί τι τοῦ δήμου μέρος ἐκππέμποντες ἐπὶ 

τὰς πόλεις" τοὐύτῷ γὰρ ἰῶνται καὶ ποιοῦσι μόντ- 

μον τὴν πολιτείαν. ᾿Δλλὰ τοῦτό ἐστι τύχης ἔργον: 

δεῖ δὲ ἀστασιάστους εἶναι διὰ τὸν νομοθέτην: νῦν 

δὲ, ἂν ἀτυχία γένηταί τις, καὶ τὸ πλῆϑος ἀποστῇ 

τῶν ἀρχομένων. οὐδέν ἐστε φάρμακον διὰ τῶν νό-: 

μων τῆς ἡσυχίας. Περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν Δαπεδα:- 

μονίων πολιτείας καὶ Κρητικῆς καὶ τῆς Καρχηδονί- 

ὧν, αἵπερ διιαίὼς εὐδογαμοῦσι, τοῦτον ἔχει τὸν 

τρόπον. ; 

ΥΠΠ, Τῶν δ᾽ ἀποφηναμένων τι περὶ πολιτείας 

ἕνεοε μὲν οὐΨξ ἐκοινώνησαν πράξεων πολιτικῶν οὐδ᾽ 

ὡντινωνοῦν. ἀλλὰ διετέλεσαν ἰδιωτεύώοντες τὸν βίον" 

περὶ ὧν, εἴ τι ἀξιόλογον, εἴρηται σχεδὸν περὶ πάν- 

τῶν. Ἔνιοι δὲ νομοθέται γεγόνασιν, οἱ μὲν ταῖς οὐ- 

κείαις πόλεσιν, οἱ δὲ παὶ τῶν ὀϑνείων τισὶ πολιτευ- 

ϑέντες αὐτοί καὶ τούτων οἱ μὲν νόμων ἐγένοντο δη- 

μιουργοὶ μόνον, οἱ δὲ καὶ πολιτείας, οἷον καὶ 4υ- 

κοῦργος καὶ Σόλων: οὗτοι γὰρ καὶ νόμους καὶ πο- 

λιτείας. κατέστηδαν. Περὶ μὲν οὖν τῆς “Δαπεδαι- 

μονίων εἴρηται. Σόλωνα δ᾽ ἔνιοι μὲν οἴονται νο- 

μοϑέτην γενέσϑας ὁπουδαῖον' ὀλιγαρχίαν τε γὰρ πα- 

ταλῦδαι λίαν ἄμρατον οὖσαν, παὶ δουλεύοντα τὸν 

δῆμον παῦσαι, καὶ δημοκρατίαν καταστῆσαι τὴν 

πάτριον, μίξαντα καλῶς τὴν πολιτείαν. Εἶναι γὰρ 

τὴν μὲν ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ βουλὴν ὀλιγαρχικὸν, τὸ 

δὲ τὰς ἀρχὰς αἱρετὰς ἀριστοκρατικὸν, τὰ δὲ διπκα- 

στήρια δημοτικόν. Ἔοικε. δὲ Ζόλων ἐκεῖνα μὲν 

ὑπάρχοντα πρότερον οὐ καταλῦσαι, τήν τε βουλὴν 

καὶ τὴν τῶν ἀρχῶν αἵρεσιν, τὸν δὲ δῆμον κατα- 



Ε1Β. Π. ΟΑΡ. ΥἹἱΠΙ: 

στῆσαι, τὰ διιαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων. “΄πὸ καὶ 

μέμφονταί τινες αὐτῷ λῦσαι γὰρ ϑάτερον, πύριον 

ποιήσαντα τὸ δικαστήριον πάντων, πληρωτὸν ὄν' 

ἐπεὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἴσχυεν. ὥσπερ τυράννῳ τῷ δήμῳ 

χαριξόμενοι τὴν πολιτείαν εἰς τὴν νῦν δημοκρατίαν 

κατέστησαν. Καὶ τὴν μὲν ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ βουλὴν 

᾿Εφιάλτης ἐκόλουσε καὶ Περικλῆς, τὰ δὲ δικαστήρια 

μισϑοφόρα πατέστησε Περιμλῆς" καὶ τοῦτον δὴ τὸν 

τρόπον ἕκαστος τῶν δημαγωγῶν προήγαγεν αὔξων 

εἰς τὴν νῦν δημοκρατίαν. Φαίνεται δ᾽ οὐ κατὰ τὴν 

Σόλωνος γενέσθαι τοῦτο προαίρεσιν, ἀλλὰ μᾶλλον 

ἀπὸ συμπτώματος. Τῆς ναυαρχίας γὰρ ἐν τοῖς Μη- 

δικοῖς ὁ δῆμος αἴτιος γενόμενος ἐφρονηματίδσϑη, 

καὶ δημαγωγοὺς ἔλαβε φαύλους, ἀντιπολιτευομένων 

τῶν ἐπιειμῶν' ἐπεὶ Σόλων γε ἔοικε τὴν ἀναγπκαιο- 

τάτην ἀποδιδόναι τῷ δήμῳ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὰς 

αἱρεῖσϑαι καὶ εὐδύνειν' μηδὲ γὰρ τούτου κύριος ὧν 

ὃ δῆμος δοῦλος ἂν εἴη καὶ πολέμιος. Τὰς δ᾽ ὠρχὰς 

ἐκ τῶν γνωρίμων καὶ τῶν εὐπόρων πατέστησε πά- 

σας, ἐμ τῶν πενταποσιομεδίμνων παὶ δευγιτῶν καὶ 

τρίτου τέλους τῆς καλουμένης ἵππάδος' τὸ δὲ τέταρ- 

τὸν ϑητικὸν, οἷς οὐδεμιᾶς ὠρχῆς μετῆν. Νομοϑέταε 

δ᾽ ἐγένοντο Ζάλευκός τε “οκροῖς τοῖς ᾿Επιξεφυρίοις, 

καὶ Χαρώνδας ὃ Καταναῖος τοῖς αὑτοῦ πολίταις καὶ 

ταῖς ἄλλαις ταῖς Χαλπιδικαῖς πόλεσι ταῖς περὶ Ἶτα- 

λίαν παὶ Σικελίαν. Πειρῶντα:ε δὲ καί τινες καὶ συν- 

ἄγειν ὡς Ὀνομαηρίτου μὲν γενομένου πρώτου δει- 

γοῦ περὶ νομοϑεδίαν, γυμνασϑῆναι δ᾽ αὐτὸν ἐν 

Κρήτῃ “ομρὸν "ὄντα, καὶ ἐπιδημοῦντα κατὰ τέ- 

χνην μαντικήν" τούτου δὲ γενέσθαι Θάλητα ἑταῖρον, 

Θάλητος δ᾽ ἀηπροατὴν “υκοῦργον καὶ Ζάλευκον, 

Ζαλεύκου δὲ Χαρώνδαν. ᾿Δλλὰ ταῦτα μὲν λέγου- 
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σιν εἰσκεπτότερον τῷ χρόνῳ λέγοντες. Ἐγένετο δὲ 

μαὶ Φιλόλαος ὃ Κορίνϑιος νομοθέτης Θηβαίοις" ἦν 

δ᾽ ὃ Φιλόλαος τὸ μὲν γένος τῶν Βαπκχιαδῶν, ἐρα- 

στὴς δὲ γενόμενος “]Ποκλέους τοῦ νικήσαντος Ολυκμ- 

πιάσιν. ὡς ἐπεῖνος τὴν πόλιν ἔλιπε, διαμιδήσας 

τὸν. ἔρωτα τὸν. τῆς μητρὸς “Δλκυόνης, ἀπῆλϑεν. εἰς 

Θήβας. κὠκεῖ τὸν βίον ἐτελεύτησαν, ἀμφότεροι καὶ 

νῦν ἔτι δειινύουσι τοὺς τάφους αὐτῶν ἀλλήλοις 

μὲν εὐσυνόπτους ὄντας, πρὸς δὲ τὴν τῶν Κοριν- 

ϑίων χώραν τοῦ μὲν συνόπτου; τοῦ δ᾽ οὐ συνό- 

πτου, . Μυϑολογοῦσι γὰρ αὐτοὺς οὕτω τάξασϑαει τὴν 

γραφὴν, τὸν μὲν “Ζιοκπλέα, διὰ τὴν ἀπέχϑειαν τοῦ 

πάδϑους, ὅπως μὴ ἄποπτος ἔσται ἢ Κορινθία ἀπὸ 

τοῦ χώματος, τὸν δὲ Φιλόλαον, ὅπως ἄποπτος. 

Ἄικησαν μὲν οὖν. διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν παρὰ 

τοῖς Θηβαίοις" “νομοθέτης δ᾽ αὐτοῖς ἐγένετο Φιλό- 

λαος περί τ’ ἄλλων τιγῶν καὶ περὶ τῆς παιδοποιΐ- 

ας, οὺς καλοῦσιν ἐκεῖνοι νόμους ϑετικούς" καὶ τοῦτ᾽ 

ἐστὶν ἰδίως ὑπ’ ἐκείνου νενομοϑετῃ μένον, ὅπως ὃ 

ἀριϑμὸς δσώξηται τῶν λήρων. Χαρώνδου δ᾽ ἴδιον 

μὲν οὐθέν ἐστι πλὴν αἱ δίκαι τῶν ψευδομαρτύρων' 

πρῶτος γὰρ ἐποίησε τὴν ἐπίσπκηψιν' τῇ δ᾽ ἀπριβείᾳ 

τῶν νόμων ἐστὲ γλαφυρώτερος καὶ τῶν νῦν νομο- 

ϑετῶν. Φιλολάου δ᾽ ἔδιον 4 τῶν οὐσιῶν ἀνομάλω- 

δις, Πλάτωνος δὲ ἥ τὲ τῶν γυναικῶν καὶ παίδων 

καὶ τῆς οὐσίας ποινότης καὶ τὰ συσσίτια τῶν γυνατ- 

κῶν, ἔτι δ᾽ ὁ περὶ τὴν μέϑην νόμος, τὸ τοὺς νή- 

φοντας συμποσιαρχεῖν, καὶ τὴν ἐν τοῖς πολεμικοῖς 

ἄσκησιν, ὅπως ἀμφιδέξιοε γίνωνται κατὰ τὴν με- 

λέτην, ὡς δέον μὴ τὴν μὲν χρήσιμον εἶναι ταῖν χε- 

ροῖν τὴν δ' ἄχρηστον. “Ιράκοντος δὲ νόμος μέν 

εἰσι, πολιτείᾳ δ᾽ ὑπαρχούσῃ τοὺς νόμους ἔϑηπεν,. 
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Ἴδιον δ᾽ ἐν τοῖς νόμοις οὐθέν ἐστιν, δ τι καὶ μνεί- 
ας ἄξιον, πλὴν ἣ χαλεπότης διὰ τὸ τῆς δημίας μέ- 

γεϑος. Ἐγένετο δὲ καὶ Πιττακὸς νόμων δημιουργὸς, 

ἀλλ᾽ οὐ πολιτείας. Νόμος δ᾽ ἴδιος αὐτοῦ, τὸ τοὺς 

εϑύοντας. ἂν τυπτήσωσι πλείω Φημίαν ἀποτίνειν μ ͵ 

τῶν νηφόντων. Ζ΄ὰ γὰρ τὸ πλείους ὑβρίξειν με- 

ϑύοντας ἢ νήφοντας, οὐ πρὸς τὴν συγγνώμην ἐπέ- 

βλεῴεν, ὅτι δεῖ μεϑύουσιν ἔχειν μᾶλλον, ἀλλὰ 

πρὸς τὸ συμφέρον. ᾿Ἐγένετο δὲ καὶ ᾿ἀνδροδώμας 

“Ῥηγῖνος νομοϑέτης Χαλκιδεῦσι τοῖς ἐπὶ Θράκης, οὗ 

περί τε τὰ φονιπμὰ καὶ τὰς ἐπικλήρους ἐστίν: οὐ 

μὴν ἀλλὰ ἴδιόν γε οὐδὲν αὐτοῦ λέγειν ἔχοι τις ἄν. 

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς πολιτείας τάς τε κυρίας καὶ 

τὰς ὑπὸ τινῶν εἰρημένας ἔστω τεϑεωρημένα τὸν 

τρόπον τοῦτον. 
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1. Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισποποῦντι παὶ τίς ἕπά- 

στῃ καὶ ποία τις, δχεδὸν πρώτη σπέψις περὶ πόλεως 

ἐδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡἣ πόλις: νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦ- 

σιν, οὗ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν 

πρᾶξιν, οἱ δ᾽ οὐ τὴν πόλιν, ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν 

ἢ τὸν τύραννον. Τοῦ δὲ πολιτικμοῦ καὶ τοῦ νομοϑέ- 

του πᾶσαν δρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πό- 

λιν" ἣ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστι τά- 

δις τις. Ἐπεὶ δὲ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, παδϑάπερ 

10 ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ᾽ ἐκ πολλῶν 

μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὃ πολίτης δητητέος" ἣ 

γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆϑός ἐστιν. ὥστε τίνα χρὴ 

καλεῖν πολίτην, καὶ τίς ὃ πολίτης ἐστὶ, σκεπτέον. 

Καὶ γὰρ ὃ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις" οὐ 

γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην. 

Ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὧν ἐν ὀλι- 



ἔτ δι ΈΘΑ͂Ρ. 1: 

'᾿γαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης. Τοὺς μὲν οὖν ἄλε: 

λως πὼς τυγχάνοντας ταύτης τῆς προσηγορίας, οἷον 

τοὺς ποιητοὺς πολίτας, ἀφετέον. Ὁ δὲ πολίτης οὐ τῷ 

οἰκεῖν ποὺ πολίτης ἔστί" παὶ γὰρ μέτοικοι παὶ δοῦλὸε 

᾿ποινωνοῦσι τῆς οἰπήσεωξ᾽ οὐδ᾽ οἱ τῶν δικαίων μετέ- 

χοντες οὕτως. ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάξεσϑατ' 

τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβύλων κοινωνοῦσι. 

Καὶ [γὰρ] ταῦτα τούτοις ὕπάρχει. Πολλαχοῦ μὲν οὖν 

οὐδὲ τούτων τελέως οἱ μέτοτοι μετέχουσι ἀλλὰ νέμεϊν 

εἀνώγπκη προστάτην ὥστε ἀτελῶς πως μετέχουσι τῆς 

“τοιαύτης ποιγωνίαξ. ἀλλὰ καθάπερ παὶ παῖδαξ τοὺς 

μήπω δι᾽ ἡλικίαν ἐγγεγραμμένους καὶ τοὺς γέροντας 

τοὺς ἀφειμένους φατέον εἶναι μέν πως πολίτας, οὐχ 

ἁπλῶς δὲ λίαν, ἀλλὰ προστιϑέντας τοὺς μὲν ἀτε- 
λεῖς, τοὺς δὲ παρηημακότας 732 τὶ τοιοῦτον ἕτερον. 

Οὐδὲν γὰρ διαφέρει" δῆλον γὰρ τὸ λεγόμενον “. δη- 

τοῦμεν γὰρ τὸν ἁπλῶς πολίτην καὶ μηϑὲν ἔχοντα 

τοιοῦτον ἔγηλημα διορθώσεως δεόμενον. ᾿Επεὶ παὶ 

περὶ τῶν ἀτίμων καὶ φυγάδων ἔστι τὰ τοιαῦτα 

μπαὶ διαπορεῖν καὶ λύειν. Πολίτης δ᾽ ἁπλῶς οὐδενὶ 

φῶν ἄλλων ὁδρίξεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν Ἠρίσε- 

ῶς καὶ ἀρχῆς. Τῶν δ᾽ ἀρχῶν αἱ μέν εἶσε διῃρη- 

μέναι κατὰ χρόνον, ὥστ᾽ ἐνίας μὲν ὅλως δὶς τὸν 

αὐτὸν οὐ» ἔξεστιν ἄρχειν... ἢ διὰ τινῶν ὡρισμένων 

χρόνων" ὃ δ᾽ ἀόριότος, οἷον ὃ δικαστὴς παὶ ἐπκηλησέ- 

αὐστής. Τάχα μὲν οὖν ἂν ἀντιφραίη τις, οὐδ᾽ ἄρχον- 

τας εἶναι τοὺς τοιούτους, οὐδὲ μετέχειν διὰ ταῦτ᾽ -εἰρ- 

χῆς. Καίτοι γελοῖον τοὺς πυριωτάτους εἐἰποστερεῖν 

εἐἰρχῆς" ἀλλὰ διαφερέτω μηδέν" περὶ ὀνόματος γὰρ ὃ 

λόγος ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ διιαστοῦ καὶ ἐκ- 

'“κλησιαστοῦ, τί δεῖ ταῦτ᾽ ἄμφω παλεῖν᾽ ἔστω δὴ διο- 

ρισμοῦ χάριν ἀόριστοὸ ἀρχή" τίϑεμεν δὴ πολίτας 
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τοὺς οὕτω μετέχοντας. Ὁ μὲν οὖν μάλιστ' ἂν ἐφαρ- 

μόσας πολίτης ἐπὶ πάντας τοὺς. λεγομένους πολίτας 

᾿δχεδὸν τοιοῦτός ἐστι. 4εῖ δὲ μὴ λανθάνειν, ὅτε 

τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς τὰ ὑποπείμενα διαφέρεε 

τῷ εἴδει, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἐστι πρῶτον, τὸ δὲ 'δεύ- 

χερον, τὸ δ᾽ ἐχόμενον, ἢ τὸ παράπαν οὐδέν ἐστιν, 

ἡ τοιαῦτα, τὸ κοινὸν ἢ γλίσχρως. Τὰς δὲ πολιτεί- 

ας δρῶμεν εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων, καὶ τὰς μὲν 

ὑστέρας, τὰς δὲ προτέρας οὔσας" τὰς γὰρ ἡμαρτη- 

μένας καὶ παρεκβεβηκυίας ἀναγπαῖον ὑστέρας εἶνατ' 

τῶν ἀναμαρτήτων" τὰς δὲ παρεκβεβηκυίας πῶς λέ- 

γομεν, ὕστερον ἔσται φανερόν. Ὥστε καὶ τὸν πο- 

λίτην ἕτερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν καϑ᾽ ἑκάστην 

πολιτείαν: διόπερ ὃ λεχϑεὶς ἐν μὲν δημοκρατίᾳ 

μάλιστ᾽ ἐστὲ πολίτης. ᾿Βν δὲ ταῖς ἄλλαις ἐνδέχε- 

ται μὲν, οὐ μὴν ἀναγκαῖον" ἐνίαις γὰρ οὐ ἔστε 

δῆμος, οὐδ᾽ ἐππλησίαν γνομίξουσιν εἐλλὰ συγπλή- 

τους" παὶ τὰς δίκας δικάδουσι κατὰ μέρος, οἷον ἐν 

“ακεδαίμογι τὰς τῶν συμβολαίων δικάξε: τῶν ἐφό- 

ῥωὼν ἄλλος ἄλλας, . οἱ δὲ γέροντες τὰς φονικὰς, ἕ- 

τέρα δ᾽ ἴσως ἀρχή τις ἑτέρας. Τὸν αὐτὸν δὲ τρό- 

πον καὶ περὶ Καρχηδόνα" πάσας γὰρ ἀρχαὶ τινὲς 

μρίνουσι τὰς δίκας, ᾿4λλ᾽ ἔχει γὰρ διόρϑωσιν ὃ τοῦ 

πολίτου διοριόμός" ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις πολιτείαις 

οὐχ ὃ ἀόριστος ἄρχων ἐγυιλησιαστής ἐστι καὶ διπα- 

στὴς. ἀλλὰ ὃ κατὰ τὴν ἀρχὴν ὡρισμένος. Τούτων 

γὰρ ἢ πᾶσιν ἢ τισὶν -ὠποδέδοται τὸ βουλεύεσθαι καὶ 

δικμάφειν ἢ περὶ πάντων ἢ περὶ τινῶν. Τίς μὲν 

οὖν ἐστιν ὃ πολίτης, ἐπ τούτων φανερόν" .ᾧ γὰρ 
͵ 

ἐξουσία κοινωνεῖν ὠρχῆς βουλευτικῆς ἢ κριτικῆς, πο- 

λίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως" πόλις 

δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆϑος, ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν 
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δωῆς. ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. Ὁρίξονται δὴ πρὸς τὴν 

χρῆσιν πολίτην τὸν ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν, καὶ μὴ 

Θατέρου μόνον οἷον πατρὸς ἢ μητρός: οἱ δὲ καὶ 

τοῦτ᾽ ἐπιπλέον ξδητοῦσιν, οἷον ἐπιπάππους δύο ἢ τρεῖς 

ἢ πλείους, Οὕτω δὴ δριξομένων πολιτικῶς καὶ τα- 

χέως, ἀποροῦσί τινες τὸν τρίτον ἐκεῖνον ἢ τέταρτον; 

πῶς ἔσται πολίτης. Γοργίας μὲν οὖν ὃ Ζεοντῖνος 

τὰ μὲν ἴσως ἀπορῶν τὰ δ᾽ εἰρωνευόμενος ἔφη; πα- 

ϑάπερ ὅὄλμους εἶναι τοὺς ὑπὸ τῶν δλμοποιῶν πεποε- 

μένους, οὕτω "ἰαἱ Παρισδαίους τοὺς ὑπὸ τῶν δη- 

μιουργῶν πεποιημένους" εἶναι γώρ τινας λαρισδο- 

ποιούς. Ἔστι δὲ ἁπλοῦν" εἰ γὰρ μετεῖχον κατὰ τὸν 

ῥηϑέντα διοριόμὸν τῆς πολιτείας, ἦσαν πολῖται; καὶ 

γὰρ οὐδὲ δυνατὸν ἐφαρμόττειν τὸ ἐμ πολίτου ἢ ἔλε 

πολίτιδος ἐπὶ τῶν πρώτων οἰκησάντων ἢ  πτισάν- 

των. ᾿4λλ’ ἴσως ἐκείνην μᾶλλον ἔχει ἀπορίαν, ὅσοι 

μετέσχον μεταβολῆς γενομένης πολιτείας, οἷον ᾿45ή- 

ψησιν ἐποίησε Κλεισθένης μετὰ τὴν τῶν τυράννων 

ἐηβολήν: πολλοὺς γὰρ ἐφυλέτευσε ξένους καὶ [δού- 

λους} μετοίκους. Τὸ δ᾽ ἀὠμφισβήτημα πρὸς τούτους 

ἐστίν, οὐ τίς πολίτης, ἀλλὰ πότερον ἀδίκως ἢ δικαί- 

ως. Καΐτοι καὶ τοῦτό τις ἔτι προσαπορήδειεν. ἄρ᾽, 

εἰ μὴ δικαίως πολίτης. οὐ πολίτης. ὡς ταὐτὸ δυνα:- 

μένου τοῦ τ᾽ ἀδίκου καὶ τοῦ φευδοῦς. Ἐπεὶ δ᾽ δρῶ: 

μὲν παὶ ἄρχοντάς τινας ἀδίκως. οὺὃς ἄρχειν. μὲν φή- 

δόμεν, ἀλλ᾽ οὐ δικαίως" ὃ δὲ πολίτης ἀρχῇ τινε δι- 

ὡρισμένος ἐστίν: ὃ γὰρ ποινωνῶν τῆς τοιᾶσδε ἀρ- 

χῆς πολίτης ἐστὶν, ὡς ἔφαμεν: δῆλον ὅτι πολίτας 

μὲν εἶναι φατέον καὶ τούτους, περὶ δὲ τοῦ δικαίως 

ἢ μὴ δικαίως συνάπτει τὴν εἰρημένην πρότερον ἐμ- 

φισβήτησιν. ᾿Δποροῦσι γάρ τινες, πόϑ᾽ ἢ πόλις ἔπρα- 

ὅδε, καὶ πότε οὐχ ἣ πόλις' οἷον ὅταν ἐξ ὀλιγαρχί- 
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αξ: ἢ τυραννίδος γένηται δημοκρατία" τότε γὰρ οὔ- 

τὲ τὰ συμβόλαια ἔνιοι βούλονται διαλύειν, ὡς οὐ 

τῆς πόλεως ἀλλὰ τοῦ τυράννου λαβόντος, οὔτ᾽ ἄλλα 

τῶν τοιούτων" ὡς ἐνίας τῶν πολιτειῶν τῷ κρατεῖν οὔ- 

δας. ἀλλὰ οὐ διὰ τὸ ποινῇ συμφέρον. Εἴπερ οὖν καὶ 

δημοπρατοῦνταί τινες, κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ὁμοίως 

τῆς πόλεως φατέον εἶναι ταύτης τὰς τῆς πολιτείας ταύ- 

της πράξεις, παὶ τὰς ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς τυ- 

ραννίδος. Ἔοικε δ᾽ οἰκεῖος ὃ λόγος εἶναι τῆς ἀπορί- 

ας ταύτης, πῶς ποτε χρὴ λέγειν τὴν πόλιν εἶναι τὴν 

αὐτὴν ἢ μὴ τὴν αὐτὴν ἀλλ᾽ ἑτέραν. Ἧ μὲν οὖν 

ἐπιπολαιοτάτη τῆς ἀπορίας Φήτησις περὶ τὸν τόπον 

μαὶ τοὺς ἀνπρώπους ἐστίν. ᾿Ενδέχεταε γὰρ᾽ διαδευ- 

χϑῆναι τὸν τόπον παὶ τοὺς ἀνδρώπους, καὶ τοὺς 

μὲν ἕτερον τοὺς δ’ ἕτερον οἰκῆσαι τόπον. Ταύτην 

μὲν οὖν πρᾳοτέραν ϑετέον τὴν ἀπορίαν: πολλαχῶς 

γὰρ τῆς πόλεως λεγομένης, ἔστι πῶς εὐμάρεια τῆς 

τοιαύτης φητήσεως. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸν τόπον πκατοι- 

μκπούντων ἀνθρώπων πότε δεῖ νομίξειν μίαν εἶναι 

πόλιν: οὐ γὰρ δὴ τοῖς τείχεσιν" εἴη γὰρ ἂν Πελοπον- 

ψήσῳ περιβαλεῖν ἕν τεῖχος. Τοιαύτη δ᾽ ἔσως ἐστὶ 

καὶ. Βαβυλὼν καὶ πᾶσα, ἥτις ἔχει περιγραφὴν μᾶλ- 

λον ἔϑνους ἢ πόλεως. ἧς. γε φασὶν ἑαλωκυίας τρίτην 

ἡμέραν οὐκ αἰσϑέσϑαι τι μέρος τῆς πόλεως. ᾿ἡλλὰ 

περὶ μὲν ταύτης τῆς ἀπορίας εἰς ἄλλον παιρὸν 

χρήσιμος ἣ σπέψις" περὶ γὰρ μεγέϑους τῆς πόλε- 

ὡς τό τὲ ποσὸν, καὶ πότερον ἕν ἣ πλείω συμφέρει, 

δεῖ μὴ. λανϑάνειν τὸν πολιτικόν. ᾿ζἄλλὰ τῶν αὐτῶν 

κατοικούντων τὸν αὐτὸν τόπον πότερον, ἕως ἂν ἢ τὸ 

γένος ταὐτὸ τῶν κατοικούντων, τὴν αὐτὴν εἶναι φα- 

τέον πόλιν, καίπερ αἰεὶ τῶν μὲν φϑειραμένων τῶν 

δὲ γινομένων; ὥσπερ καὶ ποταμοὺς εἰώϑομεν λέγειν 



[1Β. 1Π. ΟΑἌΡ. 1]. 

τοὺς αὐτοὺς παὶ Ἡρήνας τὰς αὐτὰς, παίπερ αἰεὶ τοῦ 

μὲν ἐπιγινομένου νάματος τοῦ δ᾽ ὑπεξιόντος. Ἢ τοὺς 

μὲν ἀνθρώπους φατέον εἶναι τοὺς αὐτοὺς διὰ τὴν 

τοιαύτην αἰτίαν, τὴν δὲ πόλιν ἑτέραν; Εἴπερ γάρ 

ἐστι ποινωνία τις ἣ πόλις, ἔστι δὲ ποινωνία πολι- 

τῶν πολιτείας, γινομένης ἑτέρας τῷ εἴδει καὶ δι- 

αφερούσης τῆς πολιτείας, ἀναγπαῖον εἶναι δόξειεν 

ἂν. καὶ τὴν πόλιν εἶναι μὴ τὴν αὐτήν' ὥσπερ γε 

καὶ χορὸν ὅτὲ μὲν κωμικὸν ὁτὲ δὲ τραγικὸν ἕτερον 

εἶναί φαμεν, τῶν αὐτῶν πολλάκις εἰνϑθρώπων ὄντων. 

Ὁμοίως δὲ παὶ πᾶσαν ἄλλην ποινωνίαν καὶ σύνϑε- 

σιν ἑτέραν, ἂν εἶδος ἕτερον ἢ τῆς συνθέσεως, οἷον 

ἅἁρμονίαν, τῶν αὐτῶν φϑόγγων.. ἑτέραν εἶναι λέγοι- 

μὲν ἂν, ὅτε μὲν ἦ δώριος, ὅτε δὲ φρύγιος. Εἰ δὴ 

τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, φανερὸν ὅτι μάλιστα λε- 

γιτέον τὴν αὐτὴν πόλιν εἰς τὴν πολιτείαν βλέποντας. 

Ὄγομα δὲ καλεῖν ἕτερον ἢ ταὐτὸν ἔξεστι καὶ τῶν 

αὐτῶν πατοιμούντων αὐτὴν καὶ πάμπαν ἑτέρων ὧὠν- 

ϑρώῴώπων. Εἰ δὲ δίκαιον διαλύειν ἢ μὴ διαλύειν, δ- 

ταν εἰς ἑτέραν μεταβάλλῃ πολιτείαν ἣ πόλις, λό- 

γος ἕτερος. 

1. Τῶν δὲ γῦν εἰρημένων ἐχόμενόν ἐστιν ἐπι- 

σπέψασϑαι. πότερον τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ὠνδρὸς ἀγα- 

ϑοῦ καὶ πολίτου ὁπουδαίου ϑετέον ἢ μὴ τὴν αὐτήν, 

᾿Αλλὰ μὴν εἴ γε τοῦτο τυχεῖν δεῖ δητήσεως, τὴν 

τοῦ πολίτου τύπῳ τινὶ πρῶτον σκεπτέον. Ὥσπερ 
3 Ο 

οὖν ὃ πλωτὴρ εἷς τις τῶν κοινωνῶν ἐστιν, οὕτω 

καὶ τὸν πολίτην φαμέν. Τῶν δὲ πλωτήρων καίπερ 

ἀνομοίων ὄντων τὴν δύναμιν (ὃ μὲν γάρ ἐστιν ἐρέ- 

της, ὃ δὲ κυβερνήτης, ὃ δὲ πρωρεὺς, ὃ δ’ ἄλλην 

τίν᾽ ἔχων τοιαύτην ἐπωνυμίαν) δῆλον ὡς ὃ μὲν ἀἄ- 

Ἐριβέστατος ἑκάστου λόγος ἴδιος ἔσται τῆς ἀρετῆς, 
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᾿ ΑΆΙΒΘΤΟΤ.. ῬΟΠΤ. 

ὁμοίως δὲ καὶ κοινός τις ἐφωρμόσει πᾶσιν: ἢ γὰρ 

σωτηρία τῆς ναυτιλίας ἔργον ἐστὶν αὐτῶν πάντων: 

τούτου γὰρ ἕκαστος ὀρέγεται τῶν πλωτήρων." Ὁμοί- 

ὡϑξ΄ τοίνυν καὶ τῶν πολιτῶν “αίπερ ἀνομοίων ὄν- 

τῶν ἢ σωτηρία τῆς ποινωνίας, ἔργον ἐστί" ποινωνία 

δ᾽ ἐστὶν ἣ πολιτεία" διὸ τὴν ερέτὴν ἀναγκαῖον εἶναι 

τοῦ πολίτου πρὸς τὴν πολιτείαν: Εἴπερ οὖν ἔστε 

πλείω πολιτείας εἴδη, δῆλον ὡς οὐν ἐνδέχετατ' τοῦ 

δπουδαίου πολίτου μίαν εἰρετὴν εἶναι τὴν τελείαν. 

[Τὸν δ᾽ ἀγαϑὺὸν ἄνδρα φαμὲν εἶναι πατ᾽ εἰρετὴν 

τελείαν] Ὅτι μὲν οὖν - ἐνδέχεται πολίτην ὄντα 

σπουδαῖον μὴ περητῆσϑαϊ τὴν ὠρετήν, Ἠαϑ᾽ ἣν ὅπου" 

δαῖος ὠνήρ. φανερόν. Οὐ- μὴν ἀλλὰ παὶ κατ᾽ ἄλ- 

λον τρόπον ἔστι διαποροῦντας ἐπελθεῖν τὸν αὐτὸν 

λόγον περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας. Εἰ γὰρ ἀδύ- 

γνατον ἐξ ἁπάντων σπουδαίων ὄντων εἶναι πόλιν, 

δεῖ δ᾽ ἕκαστον τὸ καθ’ αὑτὸν ἔργον εὖ ποιεῖν, 

τοῦτο δὲ ἐπ’ ἀρετῆς" ἐπεὶ δὲ ἀδύνατον ὁμοίους εἶναε 

πάντας τοὺς πολίτας. οὐκ ἂν εἴη μία ἀρετὴ. πολίτου 

καὶ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ. Τὴν μὲν γὰρ τοῦ σπουδαίου 

πολίτου δεῖ πᾶσιν ὑπάρχειν: οὕτω γὰρ ἀρίστην ἀναγ- 

μαῖον εἶναι τὴν πόλιν: τὴ: δὲ τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἀγα- 

ϑοῦ ἀδύνατον, εἰ μὴ πάντας ἀναγκαῖον ἀγαϑοὺς εἶἷ- 

γαι τοὺς ἐν τῇ σπουδαίᾳ πόλει πολίτας. Ετε ἐπεὶ 

ἐξ ἀνομοίων ἣ πόλις, ὥσπερ δῶον εὐθὺς ἐπ ψυχῆς 

παὶ σώματος, καὶ ψυχὴ ἐκ λόγου καὶ ὀρέξεως. παὶ 

οἰκία ἐξ ὠνδρὸς καὶ γυναικὸς, καὶ πτῆσις ἐπ δεσπό- 

του καὶ δούλου, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον παὶ πόλις ἐξ 

ἁπάντων τὲ τούτων καὶ πρὸς τούτοις ἐξ ἄλλων ὄνο- 

μοίων συνέστηκεν εἰδῶν: ἀνάγκη μὴ μίαν εἶναι τὴν 

τῶν πολιτῶν πάντων ἀρετὴν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν χο- 

ρευτῶν πορυφαίου παὶ παραστάτου. «ότι μὲν τοί- 



ΕΒ: 1Π|. ΟΑΡ. ἢ. 

γυν ἁπλῶς οὐχ ἣ αὐτὴ, φανερὸν ἐκ τούτων. ᾿4λλ᾽ 

ρα ἔσται τινὸς ἣ αὐτὴ ἀρετὴ πολίτου τε σπου- 

δαίου καὶ ἀνδρὸς σπουδαίου; Φαμὲν δὴ τὸν ἄρ- 

χοντα τὸν σπουδαῖον ἀγαϑὸν εἶναι καὶ φρόνιμον, 

τὸν δὲ πολιτικὸν ἀναγπαῖον εἶναι φρόνιμον. Καὶ 

τὴν παιδείαν δ᾽ εὐθὺς ἑτέραν εἶναι λέγουσί τινες τοῦ 

ἄρχοντος, ὥσπερ καὶ φαίνονται οἱ τῶν βασιλέων υἱεῖς 

Σππικὴν καὶ πολιτικὴν παιδευόμενοι. Καὶ Εὐριπί- 

δης φησὶ 

Μή μοὶ τὰ κόμψ᾽, ἀλλ᾽ ὧν πόλει δεῖ" 

ὡς οὖσάν τινα ἄρχοντος παιδείαν. Εἰ δὲ ἣ αὐτὴ 

ἀρετὴ ἄρχοντός τε ὠγαϑοῦ καὶ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ, 

πολίτης δ᾽ ἐστὲ καὶ ὃ ἀρχόμενος, οὐχ ἢ αὐτὴ 

ἁπλῶς ἂν εἴη πολίτου καὶ ἀνδρὸς, τινὸς μέντοξ 

πολίτου οὐ γὰρ ἣ αὐτὴ ἄρχοντος παὶ πολίτου. 

Καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἴσως Ἰάσων ἔφη πεινῆν ὅτε μὴ 

τυραννοῖ, ὡς οὐη ἐπιστάμενος ἰδιώτης εἶναι. ᾿4λ- 

λὰ μὴν ἐπαινεῖταί γε τὸ δύνασϑαι ἄρχειν καὶ 

ἄρχεσϑαι, καὶ πολίτου δοκίμου ἢ ἀρετὴ εἶναι τὸ 

δύνασϑαι καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι καλῶς. Εἰ οὖν 

τὴν μὲν τοῦ ἀγαϑοῦ ἀνδρὸς τίϑεμεν ἀρχικὴν, τὴν 

δὲ τοῦ πολίτου ἄμφω. οὖκ ἂν εἴη ἄμφω ἐπαινετὰ 

ὁμοίως. Ἐπεὶ οὖν ποτε δοκεῖ ἀμφότερα, καὶ οὗ 

ταὐτὰ δεῖν τὸν ἄρχοντα μανϑάνειν καὶ τὸν ἀρχό- 

μενον, τὸν δὲ. πολίτην ἀμφότερ’ ἐπίστασϑαι καὶ 

μετέχειν ἀμφοῖν. τοὐντεῦϑεν ἂν κατίδοι τις. Ἔστε 

γὰρ ἀρχὴ δεσποτική " ταύτην δὲ τὴν περὶ τάναγ- 

καῖα λεγόμενα, ποιεῖν ἐπίστασθαι τὸν ἄρχοντ᾽ οὐ 

ἀναγκαῖον .. ἀλλὰ χρῆσϑαι μᾶλλον" ϑάτερον δὲ “καὶ 

ἀνδραποδῶδες" λέγω δὲ ϑάτερον τὸ δύνασϑαι καὶ 

ὑπηρετεῖν τὰς διακονικὰς πράξεις. “Ζούλου δ᾽ εἴ- 

δη πλείῳ λέγομεν" αἱ γὰρ ἐργασίαι πλείους ὧν 
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ἕν μέρος κατέχουσιν οἱ χερνῆτες" οὗτοι δ᾽ εἰσὶν, ὧς: 

περ σημαίνει καὶ τοὔνομ᾽ αὐτοὺς, οἱ δῶντες ἀπὸ τῶν 

χειρῶν" ἐν οἷς ὃ βάναυσος τεχνίτης ἐστί. Ζιὸ παρ᾽ 

ἐνίοις οὐ μετεῖχον οἱ δημιουργοὶ τὸ παλατὸν ἀρχῶν, 

πρὶν δῆμον γενέσϑαι τὸν ἔσχατον. Τὰ μὲν οὖν ἔργα 

τῶν ἀρχομένων οὕτως οὐ δεῖ τὸν ἀγαϑὸν οὐδὲ τὸν 

πολιτικὸν οὐδὲ τὸν πολίτην τὸν ἀγαϑὸν μανϑάνειν, 

εἰ μή ποτὲ χρείας χάριν αὐτῷ πρὸς αὑτόν" οὐ γὰρ 

ἔτι συμβαίνει γίνεσθαι τὸν μὲν δεσπότην, τὸν δὲ 

δοῦλον, ἀλλ’ ἐστί τις ὠρχὴ, παϑ’ ἣν ἄρχει τῶν 

ὁμοίων τῷ γένει παὶ τῶν ἐλευϑέρων. Ταύτην γὰρ 

λέγομεν εἶναι τὴν πολιτικὴν ἀρχὴν. ἣν δεῖ τὸν ἄρ- 

χονταὰ ἀρχόμενον μαϑεῖν, οἷον ἱππαρχεῖν ἵππαρ- 

χηϑέντα, στρατηγεῖν στρατηγηϑέντα, καὶ ταξιαρ- - 

χήσαντα καὶ λοχαγήσαντα. 42]ιὸ λέγεται καὶ τοῦ- 

10 καλῶς, ὡς οὐκ ἔστιν εὖ ἄρξαι μὴ ἀρχγϑέντα. 

Τούτων δὲ ἀρετὴ μὲν ἑτέρα, δεῖ δὲ τὸν πολίτην 

τὸν ἀγαϑὸν ἐπίστασϑαι καὶ δύνασϑαι καὶ ἄρχε- 

σϑαι καὶ ἄρχειν" καὶ αὕτη ἀρετὴ πολίτου, τὸ τὴν 

τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴν ἐπίστασθαι ἐπ’ ἀμφότερα. 

Καὶ ἀνδρὸς δὴ ἀγαϑοῦ ἄμφω. Καὶ, εἰ ἕτερον εἷ- 

δος σωφροσύνης "αὶ δικαιοσύνης ἀρχικῆς, καὶ [γὰρ] 

ἀρχομένου μὲν ἐλευϑέρου δέ" δῆλον ὅτι οὐ μία ἂν 

εἴη τοῦ ἀγαϑοῦ ἀρετὴ. οἷον δικαιοσύνη, ἀλλ᾽ εἴδη 

ἔχουσα, καϑ’ ἃ ἄρξει καὶ ἄρξεται" ὥσπερ ἀνδρὸς 

αὶ γυναικὸς ἑτέρα σωφροσύνη καὶ ἀνδρία. «“6ξαε 

γὰρ ἂν εἶναι δειλὸς ἀνὴρ, εἰ οὕτως ἀνδρεῖος εἴη, 

ὥσπερ γυνὴ ἀνδρεία" καὶ γυνὴ λάλος, εἰ οὕτω πο- 

ὅμία εἴη, ὥσπερ ὃ ἀνὴρ ὃ ὠγαϑός. ᾿Επεὶ καὶ οἶπο- 

νομία ἑτέρα ἀνδρὸς καὶ γυναικός" τοῦ μὲν γὰρ κτᾶ- 

σϑαι, τῆς δὲ φυλάττειν ἔργον ἐστίν. Ἡ δὲ φρόνησις 

ἄρχοντος ἴδιος ἀρετὴ μόνη" τὰς γὰρ ἄλλας ἔοικεν 



Ε1Β. 11. ΟΑΡ, ΠΙ|. 

ἀναγκαῖον εἶναι κοινὰς καὶ τῶν ὠρχομένων καὶ τῶν 

ἀρχόντων. ᾿Δἀρχομένου δέ γε οὐν ἔστιν ἀρετὴ φρό- 

γνησις, ἀλλὰ δόξα ἀληθής. Ὥσπερ αὐλοποιὸς γὰρ 

ὃ ἀρχόμενος, ὃ δ᾽ ἄρχων αὐλητὴς ὃ χρώμενος. Πό:-: 

τερον μὲν οὖν ἢ αὐτὴ ἀρετὴ ἀνδρὸς ὠγαϑοῦ καὶ πο- 

᾿λίτου σπουδαίου ἢ ἑτέρα. καὶ πῶς ἡ αὐτὴ καὶ πῶϑ 

ἑτέρα, φανερὸν ἐπ τούτων. 

1Π. Περὶ δὲ τὸν πολίτην ἔτι λείπεταί τὶς τῶν 

ἀποριῶν. Ὡς ἀληθῶς γάρ' πότερον πολίτης ἐστὶν, 

ᾧ κοινωνεῖν ἔξεστιν ἀρχῆς, ἢ καὶ τοὺς βαναύσους 

πολίτας ϑετέον; Εἰ μὲν οὖν καὶ τούτους ϑετέον, οἷο 

Μὴ μέτεστιν ὠρχῶν, οὐχ οἷόν τε παντὸς εἶναι πολέ- 

του τὴν τοιαύτην ἀρετήν οὗτος γὰρ πολίτης εἰ δὲ 

μηδεὶς τῶν τοιούτων πολίτης. ἐν τίνε μέρει ϑετέος 

ἕπαστος; οὐδὲ γὰρ μέτοιμος οὐδὲ ξένος. Ἢ διά γε 

τοῦτον τὸν λόγον οὐδὲν φήσομεν συμβαίνειν ἄτοπον" 

οὐδὲ γὰρ οἵ δοῦλοι τῶν εἰρημένων οὐδὲν, οὐδ᾽ οὗ 

ἀπελεύϑεροι. Τοῦτο γὰρ ἀληϑὲξ, ὡς οὐ πάντας 5ε- 

τέον πολίτας, ὧν ἄνευ οὐκ ἂν εἴη πόλις. ᾿Επεὶ οὐδ᾽ 

οὗ παῖδες ὡσαύτως πολῖται καὶ οἱ ἄνδρες, ἀλλ᾽ οἵ 

μὲν ἁπλῶς, οἱ δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως" πολῖται μὲν γάρ 

εἰσιν, ἀλλ’ ἀτελεῖς. ᾽Εν μὲν οὖν τοῖς ὠρχαίοις χρό- 

γοῖς παρ᾽ ἐνίοις ἦν δοῦλον τὸ βάναυσον ἢ ξενικόν" 

διόπερ οἱ πολλοὶ τοιοῦτοι καὶ νῦν. Ἢ δὲ βελτί- 

στη πόλις οὐ ποιήσει βάναυδον πολίτην. Εἰ δὲ καὶ 

οὗτος πολίτης. ἀλλὰ πολίτου ἀρετὴν, ἣν εἴπομεν. 

λεκτέον οὐ παντὸς οὐδ᾽ ἐλευθέρου μόνον, ἀλλ’ ὅδόδοε 

τῶν ἔργων εἰσὶν ἀφειμένοε τῶν ἀναγκαίων. Τῶν 

δ᾽ ἀναγκαίων οἱ μὲν ἑνὶ λειτουργοῦντες τὰ τοιαῦτα 

δοῦλοι, οἱ δὲ κοινῇ, βάναυσοι καὶ ϑῆτες. Φανερὸν 

δὲ ἐντεῦϑεν μικρὸν ἐπισκεψαμένοις, πῶς ἔχει περὶ 

αὐτῶν. αὐτὸ γὰρ φανὲν τὸ λεχϑὲν ποιεῖ δῆλον. 
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᾿Επεὶ γὰρ πλείους εἰσὶν αἱ πολιτεῖαι, καὶ εἴδη πὸο- 

λίτου ἀναγπαῖον εἶναι πλείω, παὶ μάλιστα τοῦ εἰρ- 

χομένου πολίτου: ὥστ᾽ ἐν μέν τινι πολιτείᾳ τὸν βά- 

γαυσον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ τὸν ϑῆτα πολίτας, ἐν 

τισὶ δ᾽’ ἀδύνατον, οἷον εἴ τις ἐστίν, ἣν καλοῦμεν 

ἀριστοκρατικὴν, καὶ ἐν ἡ κατ᾽ ἀρετὴν αἱ τιμαὶ δί- 

δονται καὶ κατ’ ἀξίαν" οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ ἐπιτηδεῦδαι 

τὰ τῆς ἀρετῆς ξῶντα βίον βάναυσον ἢ ϑητικόν. ᾿Εν 

δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις ϑῆτα μὲν οὐκ ἐνδέχεται εἶναι 

πολίτην ἀπὸ τιμημάτων γὰρ μαπρῶν αἱ μεϑέξεις 

τῶν ἀρχῶν: βάναυσον δ᾽ ἐνδέχεται" πλουτοῦσι γὰρ 

παὶ οἵ πολλοὶ τῶν τεχνιτῶν. ᾿Εν Θήβαις δὲ νό- 

μος ἦν τὸν δέκα ἐτῶν. μὴ ἀπεσχημένον τῆς ἀγο- 

ρᾶς μὴ μετέχειν ἀρχῆς. ᾿Εν πολλαῖς δὲ πολιτείαις 

προδεφέλκεται καὶ τῶν ξένων ὃ νόμος" ὃ γὰρ ἐκ 

πολίτιδος ἐν τισὶ δημοπρατίαις πολίτης ἐστί. Τὸν 

αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει καὶ τὰ περὶ τοὺς νόϑους πα- 

ρὰ πολλοῖς" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ δι’ ἔνδειαν τῶν γνή- 

δίων πολιτῶν ποιοῦνται πολίτας τοὺς τοιούτους (διὰ 

γὰρ. ὀλιγανδρωπίαν οὕτω χρῶνται τοῖς νόμοις)" εὐ- 

ποροῦντες δ᾽ ὄχλου κατὰ μικρὸν παραιροῦνται τοὺς 

ἐς δούλου πρῶτον ἢ δούλης, εἶτα τοὺς ἀπὸ γυ- 

γαϊιμῶν. τέλος δὲ μόνον τοὺς ἐξ ἀμφοῖν αὐτῶν πο- 

λίτας ποιοῦσιν. Ὅτι μὲν οὖν εἴδη πλείω πολίτου, 

φανερὸν ἐκ τούτων; καὶ ὅτι λέγεται μάλιστα πὸο- 

λίτης ὃ μετέχων τῶν τιμῶν, ὥσπερ καὶ Ὅμηρος 

ἐποίησεν" ἶ 

[ὡσεί τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην" 

ὥσπερ μέτοικος γάρ ἐστιν ὃ τῶν τιμῶν μὴ μετέχων" 

ἀλλ᾽ ὅπου τὸ τοιοῦτον ἐπικεερυμμένον ἐστὶν, ἀπά- 

της χάριν τῶν «συνοικούντων ἐστίν. Πότερον μὲν 

οὖν. ἑτέραν ἢ τὴν αὐτὴν ϑετέον, καϑ' ἣν ἀνὴρ 
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ἀγαθός ἐστι καὶ πολίτης σπουδαῖος, δῆλον ἐκ τῶν 

εἰρημένων, ὅτι τινὸς μὲν πόλεως ὃ αὐτὸς, τινὸς δ᾽ 

“ἕτερος. πκάπκεῖνος οὐ πᾶς, ἀλλ’ ὃ πολιτικὸς καὶ πύ- 

Υ 

“ 

ριος ἢ παϑ' αὑτὸν ἢ μετ’ ἄλλων τῆς τῶν ποινῶν 

ἐπιμελείας. 

1Π|. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα διώρισται, τὸ μετὰ ταῦ- 

τα δπεπτέον, πότερον μίαν ϑετέον πολιτείαν ἢ πλεί- 

οὐς᾽ γῶν εἰ πλείους, τίνες καὶ πόδαι, καὶ διαφοραὶ 

τίνες αὐτῶν εἰσιν. ΓΕστι δὲ πολιτεία πόλεως τά- 

ξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα τῆς κυρίας 

πάντων" κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευμα 

τῆς πόλεως" πολίτευμα δ᾽ ἐστὶν ἢἣ πολιτεία. 474έ- 

γωῶ δ᾽ οἷον ἐν μὲν ταῖς δημοτιρατικαῖς κύριος ὃ δῆ- 

μος, οἵ δ᾽ ὀλίγοι τοὐναντίον ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις. 

Φαμὲν δὲ καὶ πολιτείαν ἑτέραν εἶναι τούτων. Τὸν 

αὐτὸν δὲ τοῦτον ἐροῦμεν λόγον καὶ περὶ τῶν ἀλ- 

λων. Ὑποϑετέον δὴ πρῶτον, τίνος χάριν συνέστηκε 

πόλις. καὶ τῆς ἀρχῆς εἴδη πόσα τῆς περὶ ἄνϑδρω- 

πον καὶ τὴν ποινωνίαν τῆς ξωῆς.. Εἴρηται δὴ πα- 

τὰ τοὺς πρώτους λόγους, ἐν οἷς περὶ οἰκονομίας 

διωρίσθη καὶ δεσποτείας, καὶ ὅτι φύσει μέν ἐστιν 

ἄνθρωπος δῶον πολιτικόν" διὸ καὶ μηδὲν δεόμενοι 

τῆς περὶ ἀλλήλων βοηϑίας οὐ ἔλαττον ὀρέγοντατε 

τοῦ συδῆν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ ποινῇ συμφέρον 

συνάγει, παϑ’ ὅσον ἐπιβάλλει μέρος ἑκάστῳ τοῦ 

δῆν καλῶς. Μάλιστα μὲν οὖν τοῦτ᾽ ἐστὶ τέλος καὶ 

κοινῇ πᾶσι καὶ χωρὶς, συνέρχονται δὲ καὶ τοῦ δὴν 

ἕνεκεν αὐτοῦ, (ἴδως γὰρ ἔνεστί τὶ τοῦ καλοῦ μόρι-: 

ον) καὶ συνέχουσι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν καὶ κατὰ 

τὸ δῆν αὐτὸ μόνον ἂν μὴ τοῖς χαλεποῖς κατὰ τὸν 

βίον ὑπερβάλλῃ λίαν. Ζῆλον δ᾽ ὡς πκαρτεροῦσι 

πολλὴν κακοπάϑειαν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνϑπρώπων γλι- 
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χόμενοι τοῦ ξῆν, ὡς ἐνούσης τινὸς εὐημερίας ἐν 
᾿ 

αὐτῷ καὶ γλυκύτητος φυσικῆς. ᾿Δλλὰ μὴν καὶ τῆς 

ὠρχῆς γε τοὺς λεγομένους τρόπους ῥᾷάδιον διελεῖν" 

μκπαὶ γὰρ ἐν τοῖς - ἐξωτερικοῖς λόγοις διοριδόμεθα 

περὶ αὐτῶν πολλάκις. Ἢ μὲν γὰρ δεσποτεία, παί- 

περ ὄντος κατ᾽ ἀλήϑειαν τῷ τὲ φύσει δούλῳ καὶ 

τῷ φύσει δεσπότῃ ταὐτοῦ συμφέροντος, ὅμως ἄρχεε 

πρὸς τὸ τοῦ δεσπότου συμφέρον οὐδὲν ἧττον, πρὸς 

δὲ τὸ τοῦ δούλου πατὰ συμβεβηκός: οὐ γὰρ ἐνδέ- 

χεται. φϑειρομένου τοῦ δούλου σώξεσϑαι τὴν δεῦσπο- 

τείαν. Ἢ δὲ τέκνων ἀρχὴ παὶ γυναικὸς παὲ τῇς 

«οἰκίας πάσης, ἣν δὴ καλοῦμεν οἰκονομικὴν, ἤτοι 

τῶν ἀρχομένων χάριν ἐστὶν ἢ ποινοῦ τινος εἰμφοῖν. 

Καϑ’ αὑτὸ μὲν τῶν ἀρχομένων. ὥδπερ δρῶμεν παὶ 

τὰς ἄλλας τέχνας οἷον ἰατρικὴν καὶ γυμναστικήν" 

κατὰ συμβεβηκὸς δὲ κἂν αὐτῶν εἶεν. Οὐδὲν γὰρ 

κλύει τὸν παιδοτρίβην ἕνα τῶν γυμναξομένων 

-“ἐγίοτ᾽ εἶναι καὶ αὐτὸν, ὥσπερ᾽ ὃ κυβέρνήτῃς εἷς 

ἐστιν ἀεὶ τῶν πλωτήρων. Ὁ μὲν οὖν παίδοτρίβης 

ἢ κυβερνήτης σκοπεῖ τὸ τῶν ἀρχομένων ἀγαϑόν" 

ὅταν δὲ τούτων ἕΐς γένηται παὶ αὐτὸς, πατὰ συμ: 

βεβηκὸς μετέχει τῆς ἀσφαλείας" ὃ μὲν γὰρ πλω-᾿ 

τήρ; ὃ δὲ τῶν .γυμναδομένων εἷς γίνεται παιδοτρέ- 

βης ὦν. “τὸ καὶ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς. ὅταν ἦ 

κατ ἰσότητα. τῶν πολιτῶν συνεστηκυῖα καὶ παϑ' 

δμοιότητα κατὰ μέρος ἀξεοῦσιν ἄρχειν " πρότερον 

μὲν ἡ πέφυπεν., ἀξιοῦντες ἐν μέρει λειτουργεῖν, καὶ 

σκοπεῖν τινα πάλιν τὸ αὑτοῦ ἐγαϑὸν, ὥσπερ᾽ πρό- 

τερον, αὐτὸς ἄρχων ἐσκόπει τὸ ἐκείνου. συμφέρον" 

νῦν δὲ διὰ τὰς ὠφελίας τὰς ἀπὸ τῶν ποινῶν. καὶ 

τὰς ἐκ τῆς ἀρχῆς βούλονται συνεχῷ: ἄρχειν " “οἷον 

εἰ συνέβαινεν ὑγιαίνειν ἀεὶ τοῖς ἄρχουσε, νοσδακε- 



πον... 
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ροῖς οὖσι καὶ γὰρ ἂν οὕτως ἴσως ἐδίωκον τὰς εἰρ- 

,χάς. Φανερὸν τοίνυν, ὡς ὅσαι μὲν πολιτεῖάτ τὸ 

κοινῇ συμφέρον σποποῦσιν,. αὗται μὲν ὀρϑαὶ τυγ- 

χάνουσιν οὖσαι κατὰ τὸ ἁπλῶς δίπαιον" ὅσαε δὲ τὸ 

σφέτερον μόνον τῶν εἐρχόντων, ἡμαρτημέναι πᾶ- 

δαι, καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρϑῶν πολιτειῶν δεῦπο- 

τικαὶ γάρ" ἡ δὲ πόλις κοινωνία τῶν ἐλευϑέρων ἐστί. 

“ιωριδμένων δὲ τούτων ἐχόμενόν ἐστι τὰς πολιτείας 

ἐπισκέψασθαι, πόδαι τὸν ἀριϑμὸν καὶ τίνες εἰσί" 

παὶ πρῶτον τὰς ὀρϑὰς αὐτῶν" καὶ γὰρ αἷ παρελρ- 

βάσεις ἔσονται φανεραὶ τούτων διορισϑεισῶν. 

Υ. Ἐπεὶ δὲ πολιτεία μὲν καὶ πολίτευμα σημαΐί- 

γει ταὐτὸν, πολίτευμα δ᾽ ἐστὲ τὸ κύριον τῶν πό- 

λεῶν, ἀνάγκη δ᾽ εἶναι κύριον ἢ ἕνα ἢ ὀλίγους ἢ 

τοὺς πολλούς ὅταν μὲν ὃ εἷς ἢ οἱ ὀλίγοι ἢ οἱ πολ- 

λοὶ πρὸς τὸ ποινὸν συμφέρον ἄρχωσι, ταύτας μὲν 

ὀρϑὰς ἀναγκαῖον εἶναι τὰς πολιτείας. τὰς δὲ πρὸς 

τὸ ἴδιον ἢ τοῦ ἕνὸς ἢ τῶν ὀλίγων ἢ τοῦ πλήϑους, 

παρεκβάσεις" ἢ γάρ οὐ πολίτας φατέον εἶναι τοὺς 

μετέχοντας ἢ δεῖ ποινωνεῖν τοῦ συμφέροντος. Κα- 

λεῖν δ᾽ εἰώϑαμεν τῶν μὲν μοναρχιῶν τὴν πρὸς τὸ 

ποινὸν ἀποβλέπουσαν συμφέρον, βασιλείαν, τὴν δὲ 

τῶν ὀλίγων μὲν, πλειόνων δὲ ἑνὸς ἀριστοκρατίαν, ἢ 

διὰ τὸ τοὺς ἀρίστους ἄρχειν ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸ ἄρει- 

ὅτον τῇ πόλει παὶ τοῖς κοινωνοῦσιν αὐτῆς. Ὅταν 

δὲ τὸ πλῆϑος πρὸς τὸ πκοινὸν πολιτεύηται συμφέ- 

ρον, παλεῖται τὸ ποινὸν ὄνομα πασῶν τῶν πολιτει- 

ὥν, πολιτεία. Συμβαίνει δ᾽ εὐλόγως" ἕνα μὲν γὰρ 

διαφέρειν κατ’ ἀρετὴν ἢ ὀλίγους ἐνδέχεται, πλείους 

δ’ ἤδη χαλεπὸν ἠπριβῶσθαι πρὸς πᾶσαν ἀρετήν, 

ἀλλὰ μάλιστα τὴν πολεμικήν" αὕτη γὰρ ἐν πλή- 

ϑεὲεῖ γίγνεται. 4ιόπερ κατὰ ταύτην τὴν πολιτείαν 
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κυριώτατον τὸ προπολεμοῦν, καὶ μετέχουσιν αὐτῆς 

οἱ πεμτημένοε τὰ ὅπλα. Παρεμβάσεις δὲ τῶν εἰ- 

ρημένων, τυραννὶς μὲν βασιλείας. ὀλιγαρχίᾶ δὲ 

ἀριστοκρατίας, δημοκρατία δὲ πολιτείας. Ἢ μὲν 

γὰρ τυραννίς ἐστε μοναρχία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ 

τοῦ μοναρχοῦντος, ἢ δ᾽ ὀλιγαρχία πρὸς τὸ τῶν εὖ- 

πόρων. ἡ δὲ δημοκρατία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τῶν 

ἀπόρων: πρὸς δὲ τὸ τῷ ποινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία 

αὐτῶν. Λ᾿ Φεϊδὲ μικρὸν διὰ μαπροτέρων εἰπεῖν, τίς 

ἑκάστη τούτων τῶν πολιτειῶν ἐστε" καὶ γὰρ ἔχει 

τινὰς ἀπορίας. Τῷ δὲ περὶ ἑκάστην μέϑοδον φτ- 

λοδοφοῦντε καὶ μὴ μόνον ἀποβλέποντε πρὸς τὸ 

πράττειν οἰκεῖόν ἐστε τὸ μὴ παρορᾶν μηδέ τι 

καταλεΐπειν, ἀλλὰ δηλοῦν τὴν περὶ ἕκαστον ἀλή- 

ϑεῖαν. Ἔστε δὲ τυραννὶς μὲν μοναρχία, καϑάπερ. 

εἴρηται, δεσποτικὴ τῆς πολιτικῆς ποινωνίας" ὀλει- 

γαρχία δὲ, ὅταν ὥσε κύριοι τῆς πολιτείας οἱ τὰς 

οὐσίας ἔχοντες “ δημοκρατία δὲ τοὐναντίον, ὅταν οἵ 

μὴ κεκτημένος πλῆϑος οὐσίας ἀλλ’ ἄποροι. Πρώτη 

δ᾽ ἀπορία πρὸς τὸν διοριόμόν ἐστιν" εἰ γὰρ εἶεν οἵ 

πλείους, ὄντες εὔποροι, κύριοι τῆς πόλεως" δημο- 

κρατία δ᾽ ἐστὶν, ὅταν ἢ κύριον τὸ πλῆϑος" ὁμοίως 

δὲ πάλιν, πὰν εἴ που συμβαίνῃ τοὺς ἀπόρους ἐλάτ- 

τους μὲν εἶναι τῶν εὐπόρων, Ἠρείττους δ᾽ ὄνταξ 

κυρίους εἶναι τῆς πολιτείας" ὅπου δ᾽ ὀλίγον κύριον 

πλῆϑος, ὀλιγαρχίαν εἷναί φασιν" οὐκ ἂν καλῶς δό- 

ξειεν διωρίσϑαι περὶ τῶν πολιτειῶν. ᾿Δἀλλὰ μὴν 

κᾶν τις συνθεὶς τῇ μὲν εὐπορίᾳ τὴν ὀλιγότητα, τῇ 

δ᾽ ἀπορίᾳ τὸ πλῆϑος, οὕτω προδαγορεύῃ τὰς πολι- 

τείας, ὀλιγαρχίαν μέν, ἐν ἡ τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν οἵ 

εὔποροι, ὀλίγοε τὸ πλῆϑος ὄντες, δημοκρατίαν δέ, 

ἐν ἡ οἱ ἄποροι, πολλοὶ τὸ πλῆϑος ὄντες, ἄλλην ἀπο- 

.ὰ ὡς 5α 
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ρίαν ἔχει. Τίνας γὰρ ἐροῦμεν τὰς ἄρτι λεχϑείσας 

πολιτείας, τήν. ἐν ἧ πλείους οἱ εὔποροι, καὶ ἐν ἧ 

ἐλάττους οἱ ἄποροι, πύριοι δ᾽ ἑκάτεροι τῶν πολι- 

τειῶν; εἴπερ μηδεμία ἄλλη πολιτεία παρὰ τὰς εἶ: 

ρημένας ἐστίν. Ἔοικε τοίνυν ὃ λόγος ποιεῖν δῆ- 

λον, ὅτι τὸ μὲν ὀλίγους ἢ πολλοὺς εἶναι πυρίουξ 

συμβεβηκός ἐστι, τὸ μὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις, τὸ δὲ 

ταῖς δημοηρατίαις, διὰ τὸ τοὺς μὲν εὐπόρους ὀλί- 

γοὺυς, πολλοὺς δ᾽ εἶναι τοὺς ἀπόρους πανταχοῦ. 

“πιὸ καὶ οὐ συμβαίνει τὰς ῥηϑείδας αἰτίας γίνεσθαι 

διαφοράς- ᾧ δὲ διαφέρουσιν 1) τὲ δημοκρατία καὶ ἣ 

ὀλιγαρχία ἀλλήλων, πενία παὶ πλοῦτός ἐστι" παὶ 

εἐναγπαῖον μὲν, ὅπου ἂν ἄρχωσι διὰ πλοῦτον ἄν τ᾽ 

ἐλάττους ἄν τε πλείους, εἶναι ταύτην ὀλιγαρχίαν, 

ὅπου δ᾽ οἱ ἄποροι, δημοηρατίαν. ᾿Δ“λλὰ συμβαΐίνετ, 

παϑάπερ εἴπομεν, τοὺς μὲν ὀλίγους εἶναι, τοὺς δὲ 

πολλούς" εὐποροῦσι μὲν γὰρ ὀλίγοι, τῆς δ’ ἐλευϑε- 

Ρρίας μετέχουσι πάντες" δι’ ἃς αἰτίας ἀμφισβητοῦσιν 

ἀμφότεροι τῆς πολιτείας. “ηπτέον δὲ πρῶτον, τί- 

γας ὅρους λέγουσι τῆς ὀλιγαρχίας καὶ δημοηρα- 

τίας, καὶ τί τὸ δίκαιον τό τὲ ὀλιγαρχικὸν καὶ 

δημοκρατικόν" πᾶντες γὰρ ἅπτονται δικαίου τινὸς, 

ἐλλὰ μέχρι τινὸς προέρχονται, καὶ λέγουσιν οὐ πᾶν 

τὸ πυρίως δίκαιον" οἷον δοκεῖ ἴσον τὸ δίκατον εἶναι. 

καὶ ἔστιν. ἀλλ᾽ οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἴσοις " καὶ τὸ 

ἄνισον δοκεῖ δίκαιον εἶναι' καὶ γώρ ἐστιν, ἀλλ᾽ 

οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ὠνίδοις " οἵ δὲ τοῦτ᾽ ἀφαιροῦσι, 

τὸ οἷς, καὶ Ἠρίνουσε κακῷς. Τὸ δ᾽ αἴτιον, ὅτι πε- 

ρὶ αὑτῶν ἡ πρίδις᾽" σχεδὸν δ᾽ οἱ πλεῖστοι φαῦλοε 

κριταὶ περὶ τῶν οἰκείων. Ὥστ᾽ ἐπεὶ τὸ δίκαιόν 

τισι, καὶ διήρηται τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπί τε τῶν 

πραγμάτων καὶ οἷς, καϑάπερ εἴρηται πρότερον ἐν 
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τοῖς Ἠδϑικοῖς. τὴν μὲν τοῦ πράγματος ἰσότητα ὅ- 

μολογοῦσι, τὴν δὲ οἷς, ὠμφισβητοῦσι, μάλιστα μὲν 

διὰ τὸ λεχϑὲν ἄρτι, διότε κρίνουσι τὰ περὶ αὑτοὺς 

πακῷς" ἔπειτα δὲ καὶ, διὰ τὸ λέγειν μέχρι τινὸς 

ἑκατέρους δίκαιόν τι, νομίξουσε δίκαιον λέγειν ἅ- 

πλῶς. Οἱ μὲν γὰρ, ἂν κατὰ τὶ ἄνισοι ὦσιν, οἷον 

χρήμασιν, ὅλως οἴονται ἄνισοι εἶναι" οἱ δ᾽, ἂν πα- 

τὰ τὶ ἴσοι, οἷον ἐλευϑέριοι, ὅλως ἴδοτ᾽ τὸ δὲ κυριώ- 

τατον οὐ λέγουσιν. Εἰ μὲν γὰρ τῶν κτημάτων χά- 

ριν ἐκοινώνησαν καὶ συνῆλθον, τοσοῦτον μετέχουσιν 

τῆς πόλεως, δόονπερ τὸ τῆς πτήσεως" ὥσϑ᾽ ὃ τῶν 

ὀλιγαρχικῶν λόγος δόξειεν ἂν ἰσχύειν" οὐ γὰρ εἶναε 

δίκαιον, ἴσον μετέχειν τῶν ἑκατὸν μνῶν τὸν εἰἶδσεν- 

ἔγκαντα μίαν μνᾶν τῷ δόντι τὸ λοιπὸν πᾶν, οὔτε 

τῶν ἐξ ἀρχῆς οὔτε τῶν ἐπιγινομένων. Εἰ δὲ μήτε 

τοῦ δῆν μόνον ἕνεκεν. ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ εὖ δῆν; 

σκιαὶ γὰρ ἂν δούλων καὶ τῶν ἄλλων ξώων ἣν πόλεις" 

νῦν δ᾽ οὐμ ἔστι, διὰ τὸ μὴ μετέχειν εὐδαιμονίας 

μηδὲ τοῦ δῆν κατὰ προαίρεσιν") μήτε συμμαχίας 

ἕνεκεν, ὅπως ὑπὸ μηδενὸς ἀδικῶνται, μήτε διὰ τὰς 

ἀλλαγὰς καὶ τὴν χρῆσιν τὴν πρὸς ἀλλήλους (καὶ 

γὰρ ἂν. Τυῤῥηνοὶ καὶ Καρχηδόνιοι καὶ πάντες, οἷς 

ἐστε σύμβολα πρὸς ἀλλήλους. ὡς μιᾶς ἂν πολῖταε 

πόλεως ἦσαν" εἰσὶ γοῦν αὐτοῖς συνϑῆπκαι περὶ τῶν 

εἰδαγωγίμων, παὶ σύμβολα περὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν, 

καὶ γραφαὶ περὶ συμμαχίας: ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἀρχαὶ πᾶ- 

σιν ἐπὶ τούτοις κοιναὶ καϑεστᾶσιν, ἀλλ᾽ ἕτεραι παρ᾽ 

ἑκατέροις, οὔτε τοῦ ποίους τινὰς εἶναι δεῖ φροντί- 

δουσιν ἅτεροι τοὺς ἑτέρους. οὐδ᾽ ὅπως μηδεὶς ἄδικος 

ἔσται τῶν ὑπὸ τὰς συνθήκας, μηδὲ μοχϑηρίαν ἕξεε 

μηδεμίαν, ἀλλὰ μόνον, ὅπως μηδὲν ἀδικήσωσιν ἐλ- 

λήλους) περὶ δ᾽ ἀρετῆς καὶ καπίας πολιτικῆς διασπκα- 
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ποῦσιν. δόοι φροντίξουσιν εὐνομίας. Η: καὶ φανε- 

ρὸν. ὅτι δεῖ περὶ ἀρετῆς ἐπιμελὲς εἶναι τῇ γ᾽ ὡς 

ἀληθῶς ὀνομαξομένῃ πόλει, μὴ λόγου χάριν" γίνε- 

τάι γὰρ ἡἣ ποινωνία συμμαχία. τῶν ἄλλων τόπῳ 

διαφέρουσα μόνον, τῶν ἄποδεν συμμάχων; παὶ ὃ 

γόμος συνθήκη, παδϑάπερ ἔφη «“Ζυπόφρων ὃ δοφτ: 

στὴς. ἐγγυητὴς ἀλλήλοις τῶν δικαίων, ἀλλ’ οὐχ οἵ- 

ος. ποιεῖν ἀγαθοὺς καὶ δικαίους τοὺς πολίτας. Ὅτε 

δὲ τοῦτον ἔχει τὸν. τρόπον, φανερόν" εἶ γάρ τις καὶ 

.δωνώγος τοὺς τόπους εἰς ἕν, ὥστε ᾧπτεσϑας τὴμ 

“Μεγαρέων πόλιν. καὶ Κορινϑίων τοῖς τείχεσιν. ὅμως 

οὐ μία πόλις οὐδ’ εἰ πρὸς ἀλλήλους ἐπιγαμίας ποει- 

ἠσαιντο. καίτοι τοῦτο τῶν ἰδίων ταῖς πόλεσι ποτ- 

γωνημάτων ἐστίν. Ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ εἴ τινες οἰκοῖεν 

χωρὶς μὲν, μὴ μέντοι τοσοῦτον ἄποϑεν εἶεν. ὥστε 

μὴ ποινωνεῖν, ἀλλ᾽ εἰ ἦσαν αὐτοῖς νόμοι, τοῦ μὴ 

σφᾶς αὐτοὺς ἀδικεῖν περὶ τὰς μεταδόσεις, οἷον ὃ μὲμ 

εἴη τέκτων, ὃ δὲ γεωργὸς, ὃ δὲ σκυτοτόμος, ὃ δ᾽ 

ἄλλο τε τοιοῦτον καὶ τὸ πλῆξεος εἶεν μυρίοι, μὴ μέν- 

τοῖ ποινωνοῖεν ἄλλου. μῃδενὸςφ ἢ τῶν τοιούτων. οἷον. 

ἀλλαγῆς καὶ συμμαχίας, οὐδ᾽ οὕτω που. πόλις. “]ὰ 

τίνα δήποτ᾽ αἰτίαν; οὐ κὰρ δὴ διὰ τὸ μὴ σύνεγγυς 

τῆς ποιγωνίας" εἰ γὰρ καὶ συνέλθοιεν οὕτω. ποινῶ»" 

γοῦντες. ἕκαστος μέντοι χρῷτο τῇ ἰδίᾳ οἰκίᾳ ὥσπερ 

πόλει. καὶ σφίσιν. αὐτοῖς ὡς ἐπιμαχίᾳς οὔσης βοη:- 

ϑοῦντες ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας μόκον. οὐδ᾽ οὕτως ἂν 

εἶναι δόξεις πόλις τοῖς ἀκριβῶς ϑεωροῦσεν, εἴπερ ὅ- 

μοίως ὁμιλοῖεν συνελθόντες καὶ χωρίς. Φανερὸν. τοί- 

ψυν, ὅτι ἢ πόλις οὐ" 'ἔστε ποινωγνία τόπου καὶ τοῦ 

μὴ ἀδικεῖν σφῶς αὐτοὺς καὶ τῇς. μεταδόσεως χέριν, 
2 ᾿ - " ᾽ - “Ὁ ῺλΛ -" “1, 
ἄλλα. ταῦτα μὲν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. εἴπερ ἕσται 

ᾳ 

πόλις. οὐ μήν, οὐδ᾽ ὑπαρχόντων τούτων ἁπάντων, 
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ΑΔΙΘΤΟΤ. ῬΟΙΜΤ. 

ἤδη πόλις. ἀλλ᾽ ἣ τοῦ εὖ δῆν ποινωνία καὶ ταῖς οἷ- Ἢ 

πίαις καὶ τοῖς γένεσι δωῆς τελείας χώριν καὶ αὐτάρ- 

πους. Οὐ ἔσται μέντοι τοῦτο μὴ τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα 

κατοικούντων τόπον παὶ χρωμένων ἐπιγαμίαις" διὸ 

κηδεῖαί τ᾽ ἐγένοντο κατὰ τὰς πόλεις καὶ φρατρίατ 

καὶ ϑυσίαι καὶ διαγωγαὶ τοῦ συξῆν" τὸ δὲ τοιοῦτον 

φιλίας ἔργον" ἢ γὰρ τοῦ συξῆν προαίρεσις φιλία. 

Τέλος μὲν οὖν πόλεως τὸ εὖ ξῆν, ταῦτα δὲ τοῦ 
τέλους χώριν. Πόλις δὲ ἢ γενῶν καὶ πωμῶν ποτ- 

γωνία δωῆς τελείας καὶ αὐτάρκους. Τοῦτο δ᾽ ἐστὶν, 

ὡς φαμὲν, τὸ ξῆν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς. Τῶν 

μαλῶν ἄρα πράξεων χάριν ϑετέον εἶναι τὴν πολι- 

τικὴν ποινωνίαν, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ συξῆν. Ζιόπερ ὅδοε 

συμβάλλονται πλεῖστον εἰς τὴν τοιαύτην ποινωνί- 

αν, τούτοις τῆς πόλεως μέτεστι πλεῖον ἢ τοῖς πα- 

τὰ μὲν ἐλευθερίαν καὶ γένος ἴσοις ἢ μείξδοσι, γαᾶ- 

τὰ δὲ τὴν πολιτικὴν ὠρετὴν ἀνίσοις, ἢ τοῖς πα- 

τὰ πλοῦτον ὑπερέχουσι, κατ᾽ ἀρετὴν δ᾽ ὕπερεχο- 

μένοις. Ὅτι μὲν οὖν πάντες οἱ περὶ τῶν πολίιτει- 

ὧν ἀμφισβητοῦντες μέρος τι τοῦ δικαίου λέγουσι, 

φανερὸν ἐπ τῶν εἰρημένων. 

ΥΙ. Ἔχει δ᾽ ἀπορίαν, τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς 

πόλεως" ἢ γάρ τοι τὸ πλῆϑος ἢ τοὺς πλουσίους ἢ 

τοὺς ἐπιεικεῖς ἢ τὸν βέλτιστον ἕνα πάντων ἢ τύραν- 

γον. ᾿ἀλλὰ ταῦτα πάντα ἔχειν φαίνεται δυσπκολί- 

αν. Τί γάρ, ἂν οἱ πένητες, διὰ τὸ πλείους εἷναι, 

διανέμωνται τὰ τῶν πλουσίων, τοῦτ᾽ οὐκ ἄδικόν 

ἐστι; Ἔδοξε γὰρ, νὴ 4ία, τῷ κυρίῳ δικαίως. Τὴν 

οὖν ἀδικίαν τί χρὴ λέγειν τὴν ἐσχάτην; Πάλιν τε 

πάντων ληφϑέντων οἱ πλείους τὰ τῶν ἐλαττόνων 

ἂν διανέμωνται, φανερὸν ὅτι φϑείρουσι τὴν πόλιν. 

᾿λλὰ μὴν οὐχ ἥ γ᾽ ἀρετὴ φϑείρει τὸ ἔχον αὐτὴν, 



Γ1Β.. Π. ΟΑΡΟΎΕᾺΕ ; 

οὐδὲ τὸ δίκαιον πόλεως φϑαρτιμόν. Ὥστε δῆλον ὅτι 

παὶ τὸν νόμον τοῦτον οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι- δίκαιον. Ἔτε 

κπαὶ τὰς πράξεις, ὅσας ὃ τύραννος ἔπραξεν. ἀναγ- 

“καῖον εἶναι πάσας δικαίας" βιάξεται γὰρ ὧν κρείτ- 

τῶν, ὥσπερ καὶ τὸ πλῆϑος τοὺς πλουσίους. ᾽4λλ᾽ ἅἄ- 7 

βα τοὺς ἐλάττους δίκαιον ἄρχειν καὶ τοὺς πλουσίους: 

ἂν οὖν καπκεῖνοι ταὐτὰ ποιῶσι, παὶ διαρπάξωσι καὶ 

τὰ κτήματα ἀφαιρῶνται τοῦ πλήϑους, τοῦτ᾽ ἐστὶ 

δίκαιον; Καὶ ϑάτερον ἄρα. Ταῦτα μὲν τοίνυν ὅτι 

πάντα φαῦλα καὶ οὐ δίκαια. φανερόν. ᾿Δλλὰ τοὺς 

ἐπιεικεῖς ἄρχειν δεῖ καὶ κυρίους εἶναι πάντων; οὐ»- 

οὖν ἀνάγκη τοὺς ἄλλους ἀτίμους εἶναι πάντας μὴ 

τιμωμένους ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς" τιμὰς, γὰρ λέ- 

γομὲν εἶναι τὰς ἀρχάς" ὠρχόντων δ᾽ αἰεὶ τῶν αὐὖ- 

τῶν, ἀναγπαῖον εἶναι τοὺς ἄλλους ἀτίμους. ᾿4λλ᾽ 

ἕνα τὸν σπουδαιότατον ἄρχειν βέλτιον; ἀλλ᾽ ἔτει 

τοῦτο ὀλιγαρχικμώτερον" οἵ γὰρ ἄτιμοι πλείους. ᾿4λλ᾽ 

ἴσως φαίη τις ἂν τὸ κύριον ὅλως ἄνθρωπον εἶναι» 

ἀλλὰ μὴ νόμον, φαῦλον, ἔχοντώ γε τὰ συμβαΐνον- 

τα πάϑη περὶ τὴν φυχήν. Ἣν οὖν .ἦ νόμος μὲν, 

ὀλιγαρχικὸς δὲ ἢ δημοπρατικὸς, τί διοίσει περὶ τῶν 

ἠπορημένων; συμβήσεται γὰρ ὁμοίως τὰ λεχϑέν- 

τὰ πρότερον. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ξστω τις 

ἕτερος λόγος" ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ 

πλῆϑος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δὲ, δόξειεν 

ἂν [λύεσϑαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν 

ἀλήϑειαν. Τοὺς γὰρ πολλοὺς, ὧν ἕκαστός ἐστιν 

οὐ σπουδαῖος ἀνὴρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας 

εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον, ἀλλ᾽ ὧς 

σύμπαντας" οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐπ μεᾶς 

δαπάνης χορηγηϑέντων" πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον 

μόριον ἔχειν ὠρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσϑαε 
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συνελθόντας ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆϑος πὸο- 

λύποδα καὶ πολύχειρα, πολλὰς ἔχοντα αἰσϑήσεις" 

οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤϑη παὶ τὴν διώνοιαν. Ζίιὼὸ καὶ 

μρίμουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς 

ἔργα. καὶ τὰ τῶν ποιητῶν: ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μό- 

ριον. πάντες δὲ πάντα. ᾿“λλὰ τούτῳ διαφέρθυσειν 

οἱ σπουδαῖοι ἱτῶν ὠνδρῶν ἑκάστου τῶν πολλῶν, ὥς- 

πὲρ καὶ τῶν μὴ καλῶν τοὺς παλούς φασι, καὶ τὰ 

γεγραμμένα διὰ τέχνης τῶν ἀληξϑινῶν, τῷ συνῆχϑαει 

τὰ διεσπαρμένα χωρὶς εἰς ἕν" ἐπεὶ πεχωριδμένων 

γε κάλλιον ἔχειν τοῦ γεγραμμένου τουδὲ μὲν τὸν ὀ- 

φϑαλμὸν, ἑτέρου δέ τινος ἕτερον μόριον. Εἰ μὲν οὖν 

περὶ πάντα δῆμον καὶ περὶ πᾶν πλῆϑος ἐνδέχε- 

σαι ταύτην εἶναι τὴν διαφορὰν τῶν πολλῶν πρὸς 

τοὺς ὀλίγους σπουδαίους, ἄδηλον: ἴσως δὲ, νὴ 

“Τἰα. δῆλον, ὅτι περὶ ἐνίων ἀδύνατον. ὋὉ γὰρ αὐὖ- 

τὸς μὰν ἐπὶ τῶν ϑηρίων ἁρμόσειε λόγος. Καίτοε 

τί διαφέρουσιν ἔνιοι τῶν ϑηρίων, ὡς ἔπος εἰπεῖν; 

᾿Ζλλὰ: περὶ τὶ πλῆϑος οὐδὲν εἶναι κωλύει τὸ λεχϑὲν 

ἀληϑές. Ζιὸ καὶ τὴν πρότερον εἰρημένην ἀπορίαν 

λύσειεν ἄν τις διὰ τούτων- ταὴὺ τὴν ἐχομένην αὐὖ- 

τῆς. τίνων δεῖ κυρίους εἶναι τοὺς ἐλευθέρους καὶ τὸ 

πλῆϑος τῶν πολιτῶν τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν. ὅσοι μήτε 

πλούσιοι μήτε ἀξίωμα ἔχουσιν ὠρετῆς μηδὲ ἕν. Τὸ 

μὲν γὰρ μετέχειν αὐτοὺς τῶν ἀρχῶν τῶν μεγίστων, 

οὐκ ἀδφαλές’ διὰ τε γὰρ ἀδικίαν καὶ δι’ ἀφροσύνην 

τὰ μὲν ἀδικεῖν ἂν, τὰ δὲ ἁμαρτάνειν αὐτούς" τὸ δὲ μὴ 

μεταδιδόναι μηδὲ μετέχειν φοβερόν" ὅταν γὰρ ἄτι: 

μοι πολλοὶ καὶ πένητες ὑπάρχωσι, πολεμίων ἄναγ- 

πκαῖον εἶναι. πλήρη τὴν πόλιν ταύτην. «Δείπεται δὴ 

τοῦ βουλεύεσϑαι καὶ πρίνειν μετέχειν αὐτούς. 41ιό- 

περ καὶ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς νομοϑετῶν τάτ᾽ 



ΒΗ. ΘΑ ΥΕ 

τουδιν ἐπί τε τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὰς εὐθύνας τῶν 

ἀρχόντων, ἄρχειν δὲ καταμόνας οὐ ἐῶσι. Πάντες 

μὲν γὰρ ἔχουσι συνελθόντες ἱκανὴν αἴσϑησιν, παὶ 

μιγνύμενοι τοῖς βελτίοσι τὰς πόλεις ὠφελοῦσι, κα- 

ϑάπερ ἢ μὴ καϑαρὰ τροφὴ μετὰ τῆς παϑαρᾶς τὴν 

πᾶσαν ποιεῖ χρησιμωτέραν τῆς ὀλίγης" χωρὶς δ᾽ 

ἕμαστος εἰτελὴς περὶ τὸ κρίνειν ἐστίν. Ἔχει δ᾽ ἢ 

τάξις αὕτη τῆς πολιτείας ἀπορίαν, πρώτην μὲν, ὅτε 

δόξειεν ἂν τοῦ αὐτοῦ εἶναι τὸ κρῖναι, τίς ὀρϑῶς 

ἠάτρευκεν, οὗπερ καὶ τὸ ἰατρεῦσαι καὶ ποιῆσαι 

ὑγιᾶ τὸν κάμνοντα τῆς νόδου τῆς παρούσης" οὖὗ- 

τος δ᾽ ἐστὶν ἰατρός. “Ομοίως δὲ τοῦτο καὶ περὶ 

τὰς ἄλλας ἐμπειρίας καὶ τέχνας. Ὥσπερ οὖν ἔα- 

τρὸν δεῖ διδόναι τὰς εὐθύνας ἐν ἰατροῖς, οὕτω καὶ 

τοὺς ἄλλους ἐν τοῖς ὁμοίοις. Ἰατρὸς δ᾽ ὅ τε δημι- 

ουργὸς καὶ ὃ ἀρχιτξκτονικὸς καὶ τρίτος ὁὃ πεπατ- 

δευμένος περὶ τὴν. τέχνην" εἰσὶ γάρ τινες τοιοῦτος 

καὶ περὶ πάδας ὡς εἰπεῖν τὰς τέχνας" ἀποδίδομεν 

δὲ τὸ κρίνειν οὐδὲν ἧττον τοῖς πεπαιδευμένοις ἢ τοῖς 

εἰδόσιν. ἔπειτα καὶ περὶ τὴν αἵρεσιν τὸν αὐτὸν 

ἂν. δόξειεν ἔχειν τρόπον᾽" καὶ γὰρ τὸ ἑλέσϑατ ὀρ- 

ϑῶς τῶν εἰδότων ἔργον ἐστὶν, οἷον γεωμέτρην τε 

τῶν γεωμετριμῶν καὶ κυβερνήτην τῶν πυβερνηττ- 

πῶν" εἰ γὰρ καὶ περὶ ἐνίων ἔργων παὶ τεχνῶν με- 

τέχουσι καὶ τῶν ἰδιωτῶν τινες, ἐλλ᾽ οὔτι τῶν εἰδό- 

τῶν γὲ μᾶλλον. Ὥστε κατὰ μὲν τοῦτον τὸν 16- 

γον. οὐρς ἂν εἴη τὸ πλῆϑος ποιητέον κύριον οὔτε τῶν 

εἐρχαιρεδσιῶν οὔτε τῶν εὐθυνῶν. ᾿4λλ᾽ ἴσως οὐ πών- 

τὰ ταῦτα λέγεται καλῶς διά τε τὸν πάλαι λόγον, 

ἂν ἢ τὸ πλῆϑος μὴ λίαν ἀνδραποδῷδες: ἔσται 

γὰρ ἕκαστος μὲν χείρων Ἠριτὴς τῶν εἰδότων, ἅπαν- 

τες δὲ συνελθόντες ἢ βελτίους ἢ οὐ χείρους" καὶ ὅτε 
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περὶ ἐνίων οὔτε μόνον ὃ ποιήσας οὔτ᾽ ἄριστ᾽ ἂν κρί- 

γειεν, ὅσων τὰ ἔργα γινώσκουσι παὶ οἱ μὴ ἔχον- 

τες τὴν τέχνην" οἷον οἰκίαν οὐ μόνον ἐστὶ γνῶναι υ 

τοῦ ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ βέλτιον ὃ χρώμενος αὐὖ- 

τοῦ πρινεῖ" χρῆται δ᾽ ὃ᾽ οἰκονόμος" καὶ πηδάλιον 

κυβερνήτης τέκτονος" παὶ ϑοίνην ὃ δαιτυμὼν ἀλλ᾽ 

οὐχ ὃ μάγειρος. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἀπορίαν τά- 

χα δόξειέ τις ἂν οὕτω λύειν ἱκανῶς. Ἄλλη δ᾽ ἐστὶν 

ἐχομένη ταύτης᾽ δοπεῖ γὰρ ἄτοπον εἶναι τὸ μειξό: 

γῶν εἶναι πυρίους τοὺς φαύλους τῶν ἐπιεικῶν. ΖΑ 

δ᾽ εὐϑῦναι καὶ αἱ τῶν ἀρχῶν αἱρέδεις εἰσὶ μέγιστον; 

ἃς ἐν ἐνίαις πολιτείαις ὥσπερ “εἴρηται τοῖς δήμοις 

ἀποδιδόασιν. Ἢ γὰρ ἐγηιλησία πυρία πάντων ᾿τῶν 

τοιούτων ἐστί. Καίτοι τῆς μὲν ἑκηλησίας μετέχου- 

δι καὶ βουλεύουσι παὶ διπάξουσιν ὠπὸ μικρῶν τιμη- 

μάτων καὶ τῆς τυχούσης ἡλικίας, ταμιεύουσι δὲ καὶ 

στρατηγοῦσι καὶ τὰς μεγίστας ὠρχὰς ἔχουσιν ἀπὸ 

μεγάλων. Ὁμοίως δή τις ἂν λύσειε καὶ ταύτην τὴν 

ἀπορίαν" ἴσως γὰρ ἔχει καὶ ταῦτ’ ὀρθῶς" οὐ γὰρ 

ὃ δικαστὴς οὐδ᾽ ὃ βουλευτὴς οὐδ᾽ ὃ ἐπιλησιαστὴς 

ἄρχων ἐστὶν, ἀλλὰ τὸ δικαστήριον καὶ ἣ βουλὴ 

καὶ δ δῆμος. Τῶν δὲ ῥηθέντων ἕπαστος μόριόν 

ἐστι τούτων λέγω δὲ μόριον τὸν βουλευτὴν καὶ τὸν 

ἐγοιλησιαστὴν καὶ τὸν δικαστήν" ὥστε δικαίως κπύ- 

ρῖον μειξόνων τὸ πλῆϑος" ἐκ γὰρ πολλῶν ὃ δῆ: 

μος καὶ ἣ βουλὴ καὶ τὸ δικαστήριον" παὶ τὸ τίμη- 

μα δὲ πλεῖον τὸ πάντων τούτων ἢ τὸ τῶν παϑ᾽ 

ἕνα καὶ κατ᾽ ὀλίγους μεγάλας ἀρχὰς ἐχόντων" 

Ταῦτα μὲν οὖν διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον. Ἡ 

δὲ πρώτη λεχϑεῖδα ἀπορία ποιεῖ φανερὸν οὐδὲν οὔ- 

τως ἵτερον ὡς ὅτι δεῖ τοὺς νόμους εἶναι κυρίους πει- 

μένους ὀρϑῶς, τὸν ἄρχοντα δὲ, ἄν τε εἷς ἄν τε 



ΤΙΒΙΜΙΙ.. ὉΑΟΝΙΕ 

πλείους ὦσι. περὶ τούτων εἶναι πυρίους, περὶ ὅσων 

ἐξαδυνατοῦσιν οἵ νόμοι λέγειν εἐκριβῶς, διὰ τὸ μὴ 

ῥάδιον εἶναι παϑόλου δηλῶσαι περὶ πάντων. ὍὉποί- 

ους μέντοι τιγὰς εἶναι δεῖ τοὺς ὀρθῶς πειμένους νό- 

μους, οὐδέν πω δῆλον. ἀλλ᾽ ἔτι μένει τὸ πάλαι δια- 

πορηϑέν: ἀλλὰ γὰρ καὶ ὁμοίως ταῖς πολιτείαις ἐν- 

ἀγπκη καὶ τοὺς νόμους φαύλους ἢ σπουδαίους εἶνατε 

καὶ δικαίους ἢ ἀδίκους. Πλὴν τοῦτό γε φανερὸν, 

ὅτι δεῖ πρὸς τὴν πολιτείαν πεῖόϑαι τοὺς νόμους" ἐλ- 

λὰ μὴν εἰ τοῦτο, δῆλον ὅτι τοὺς μὲν κατὰ τὰς ὀρ- 

ϑὰς πολιτείας ὠναγπκαῖον εἶναι δικαίους. τοὺς δὲ κατὰ 

τὰς παρεκβεβηκυίας οὐ δικαίους. 

ΥΙ1. Ἐπεὶ. δ᾽ ἐν πάσαις μὲν ταῖς ἐπιστήμαις 

καὶ τέχναις ἐγαϑὸν τὸ τέλος, μέγιστον δὲ καὶ μά- 

λιότα ἐν τῇ κυριωτάτῃ πασῶν" αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἣ 

πολιτικὴ δύναμις" ἔστε δὲ πολιτικὸν ἀγαϑὸν τὸ 

δίιαιον. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ κοινῇ συμφέρον. Ζ]ορκεῖ 

δὲ πᾶσιν ἴσον τι τὸ δίκαιον εἶναι. καὶ μέχρι γέ τι- 

γος ὁμολογοῦσι τοῖς πατὰ φιλοσοφίαν λόγοις. ἐν 

οἷς διώρισται περὶ τῶν ἠϑικῶν" τὶ γὰρ καὶ τισὶ 

τὸ δίκαιον, καὶ δεῖν τοῖς ἴσοις ἴσον εἶναί φασι, 

ποίων δ᾽ ἰσότης ἐστὶ μαὶ ποίων ἀνισότης, δεῖ μὴ 

λανθάνειν ἔχει γὰρ τοῦτ᾽ ἀπορίαν καὶ φιλοσοφί- 

αν πολιτικήν. Ἴσως γὰρ ἂν φαίη τις πατὰ παν- 

τὸς ὑπεροχὴν ἀγαϑοῦ δεῖν ἀνίσως νενεμῆσϑαι τὰσ 

ἀρχὰς, εἰ πάντα τὰ λοιπὰ μηδὲν. διαφέροιεν, ἀλλ᾽ 

ὅμοιοι τυγχάνοιεν ὄντες " τοῖς γὰρ διαφέρουσιν ἕ- 

τερον εἶναι τὸ δίκαιον καὶ τὸ κατ᾽ ἀξίαν. ᾿Δ4λλὰ 

μὴν εἰ τοῦτ᾽ ἀληϑές, ἔσται καὶ κατὰ χρῶμα καὶ 

ματὰ μέγεθος καὶ πκαϑ᾽ ὁτιοῦν τῶν ὠγαϑῶν πλεονε- 

δία τις τῶν πολιτικῶν δικαίων τοῖς ὑπερέχουσιν. 

Ἢ τοῦτο ἐπιπόλαιον τὸ ψεῦδος; φανερὸν δ᾽ ἐπὶ τῶν 
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ἄλλων ἐπιστημῶν παὶ δυνώμεων᾽ τῶν γὰρ ὁμοίων 

αὐλητῶν τὴν τέχνην οὐ δοτέον πλεονεξίαν τῶν αὖ- ' 

λῶν τοῖς εὐγενεστέροις" οὐδὲν γὰρ αὐλήσουσε βέλ- 

τιον δεῖ δὲ τῷ κατὰ τὸ ἔργον ὑπερέχοντε διδό- 

νει καὶ τῶν ὀργάνων τὴν ὑπεροχήν. Εἰ δὲ μήπω 

δῆλον τὸ λεγόμενον, ἔτι μᾶλλον αὐτὸ προαγαγοῦ- 

σιν ἔσται φανερόν" εἰ γὰρ εἴη τις ὑπερέχων μὲν 

πατὰ τὴν αὐλητικὴν, πολὺ δ᾽ ἐλλείπων κατ᾽ εὐγέ- 

γειᾷαν ἢ κάλλος, εἰ παὶ μεῖξον. ἕκαστον ἐκείνων 

ἀγαϑόν ἐστι τῆς αὐλητικπῆς, (λέγω δὲ τήν τ᾽ εὖ- 

γένειαν καὶ τὸ κάλλος.) καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν 

ὑπερέχουσε. πλέον τῆς αὐλητικμῆς ἢ ἐπκεῖνος πατὰ 

τὴν αὐλητικὴν. ὅμως τοὐτῷ δοτέον τοὺς διαφέρον- 

τας τῶν αὐλῶν" δεῖ γὰρ εἰς τὸ ἔργον συμβάλλεσϑαε 

τὴν ὑπεροχὴν καὶ τοῦ πλούτου καὶ τῆς εὐγενείας" 

συμβάλλονται δ᾽ οὐδέν. Ἔτι πατά γε τοῦτον τὸν 

λόγον πᾶν ἀγαϑὸν πρὸς πᾶν ἂν εἴη συμβλητόν'" 

εἰ γὰρ μᾶλλον τὸ τὶ μέγεθος, καὶ ὅλως -ἂν τὸ 

μέγεϑος ἐνάμιλλον εἴη καὶ πρὸς πλοῦτον καὶ πρὸς 

ἐλευθερίαν: ὥστ᾽ εἰ πλεῖον ὁδὶ διαφέρει κατὰ μέ- 

γεϑος ἢ ὁδὲ κατ᾽ ἀρετὴν, καὶ πλεῖον ὑπερέχεε ὅ- 

λως ἀρετῆς μέγεθος, εἴη ἂν συμβλητὰ πάντα. Το- 

σόνδε γὰρ μέγεϑος εἰ Ἠρεῖττον τοσοῦδε, τοσόνδε 

δῆλον ὡς ἴσον. Ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ ἀδύνατον. δῆλον ὡς 

πιαὶ ἐπὶ τῶν πολιτικῶν εὐλόγως οὐ κατὰ πᾶσαν 

ἀνισότητα ἀμφισβητοῦσι τῶν ἀρχῶν" εἰ γὰρ οἱ μὲν 

βραδεῖς οἱ δὲ ταχεῖς, οὐδὲν διὰ τοῦτο δεῖ τοὺς 

μὲν πλεῖον τοὺς δ᾽ ἔλαττον ἔχειν" ἀλλ᾽ ἐν τοῖς γυ- 

μνιιοῖς ἀγῶσιν ἢ τούτων διαφορὰ λαμβάνει τὴν τι- 

μήν" ἀλλ᾽ ἐξ ὧν πόλις συνέστηκεν, ἐν τούτοις ἐεἶν- 

αγκαῖον ποιεῖσθαι “τὴν ἀμφισβήτησιν. «““ιόπερ εὐ- 

λόγως εἰντιποιοῦνται τῆς τιμῆς οἱ εὐγενεῖς καὶ ἐλεύ- 
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ϑεροῖ καὶ πλούσιοι" δεῖ γὰρ ἐλευϑέρους τ᾽ εἶναι καὶ 

τίμημα φέρονταθξ᾽ οὐ γὰρ ἂν εἴη πῦλις ἐξ ἀπό- 

ρων πάντων, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐκ δούλων. ᾿Δἀλλὰ μὴν 

εἰ δεῖ τούτων. δῆλον ὅτε καὶ δικαιοσύνης καὶ τῆς 

πολεμιμῆς ἀρετῆς" οὐδὲ γὰρ ἄνευ τούτων οἰπεῖ- 

ὅϑαι πόλιν δυνατόν: πλὴν ἄνευ μὲν τῶν προτέ- 
3) ( ἌΣ ΤΝ 

ρῶν ἀδύνατον εἶναι πόλιν. ἄνευ δὲ τούτων. οἰπεῖ- 

ὅϑαι καλῶς. Πρὸς μὲν οὖν τὸ πόλιν εἶναι, δόξειεν 

ἂν ἢ πάντα ἢ ἔνιά γε τούτων ὀρϑῶς ἀμφισβητεῖν, 

πρὸς μέντοι φωὴν ἀγαϑὴν ἢ παιδεία καὶ ἣ ἀρετὴ 

μάλιστα δικαίως ἂν ὠμφισβητοίηδαν, καϑάπερ εἴς- 

ρηται -κπαὶ πρότερον. Ἐπεὶ δ᾽ οὔτε πάντων ἴσον 

ἔχειν δεῖ τοὺς ἴσους ἕν τι μόνον ὄντας, οὔτε ἄνισον 

τοὺς ἀνίσους καϑ᾽ ἕν, ἀνάγκη πάσας εἶναι τὰς τοι- 

αὐτὰς πολιτείας παρεκβάσεις. Εἴρηται μὲν οὖν καὶ 

πρότερον, ὅτε διαμφισβητοῦσε τρόπον τινὰ δικαίω»Σ, 

ἁπλῶς δ᾽ οὐ πάντες δικαίως οἱ πλούσιοι μὲν, ὅτε 

πλεῖον μέτεστι τῆς χώρας αὐτοῖς" ἢἣ δὲ χώρα ποι- 

ψόν" ἔτι πρὸς τὰ συμβόλαια πιστοὶ μᾶλλον, ὡς 
3 

ἐπιτοπλέον. Οἱ δὲ ἐλεύϑεροι καὶ εὐγενεῖς, ὡς ἐγ- 
. 

γὺς ἀλλήλων" πολῖται γὰρ μᾶλλον οἱ γεννατότε- 

ροι τῶν ἀγενῶν" ἢ δ᾽ εὐγένεια παρ᾽ ἑκάστοις οἴ- 

κοι τίμιος" ἔτι διότε βελτίους εἰκὸς τοὺς ἐγε βελτιό: 

γῶν" εὐγένεια γάρ ἐστιν ὠρετὴ γένους. Ὁμοίως δὴ 

φήσομεν δικαίως παὶ τὴν ἀρετὴν ὠμφισβητεῖν" ποτ: 

γωνικὴν γὰρ ἀρετὴν εἶναί φαμεν τὴν δικαιοσύνην, 

ἣ πάσας ἀναγκαῖον. ἀκολουθεῖν τὰς ἄλλας. ᾿Δλλὰ 

μὴν παὶ οἵ πλείους πρὸς τοὺς ἐλάττους" καὶ γὰρ 

Ἀρείττους παὶ πλουσιώτεροι καὶ βελτίους εἰσὶν, ὡς 

λαμβανομένων τῶν πλειόνων πρὸς τοὺς ἐλάττους. 

ἾΑρ᾽ οὖν, εἰ πάντες εἶεν ἐν μιᾷ πόλει, λέγω [δὲ] 

οἷον οἵτ᾽ ἀγαθοὶ καὶ οἱ πλούσιοι καὶ εὐγενεῖς, ἔτε 
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δὲ πλῆϑος ἄλλο τι πολιτικὸν, πότερον ὠἀμφισβήτη- 

ὅις ἔσται, τίνας ἄρχειν δεῖ, ἢ οὐκ ἔσται; Καϑ᾽ 

ἑκίστην μὲν οὖν πολιτείαν τῶν εἰρημένων ἀναμφε- 

σβήτητος ἡ ἨἩρίσιΞ, τίνας ἄρχειν δεῖ" τοῖς γὰρ πυρί- 

οἱς διαφέρουσιν ἀλλήλων" οἷον ἣ μὲν τῷ διὰ πλου- 

σίων, ἣ δὲ τῷ διὰ τῶν σπουδαίων ἀνδρῶν εἶναι καὶ 

τῶν ἄλλων ἑκάστη τὸν αὐτὸν τρόπον. ᾿᾽4λλ’ ὅμως 

σποπήσομεν, ὅταν περὶ τὸν αὐτὸν ταῦϑ᾽ ὑπάρχῃ 

χρόνον, πῶς διοριστέον. Εἰ δὴ τὸν ἀριϑμὸν ὀλέ-: 

γοι πάμπαν οἵ τὴν ἀρετὴν ἔχοντες, τίνα δεῖ διε- 

λεῖν τρόπον; ἢ τὸ ὀλίγοι πρὸς τὸ ἔργον δεῖ σπο- 

πεῖν, εἰ δυνατοὶ διοικεῖν τὴν πόλιν, ἢ τοσοῦτοι τὸ 

πλῆϑος, ὥστ᾽ εἶναι πόλιν ἐξ αὐτῶν; Εστι δὲ ἀπο- 

ρία τις πρὸς ἅπαντας τοὺς διαμφισβητοῦντας περὶ 

τῶν πολιτικῶν τιμῶν" δόξαιεν γὰρ οὐδὲν [ἂν] λέ- 

γεῖν δίκαιον οἱ διὰ τὸν πλοῦτον ἀξιοῦντες ἄρχειν " 

ὁμοίως δὲ καὶ οἵ πατὰ γένος" δῆλον γάρ" ὥς, εἴ τις 

πάλιν εἷς πλουσιώτερος ἁπάντων ἐστὶ, δῆλον, ὅτι 

κατὰ τὸ αὐτὸ δίκαιον τοῦτον ἄρχειν τὸν ἕνα ὦπάν- 

τῶν δεήσει. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸν εὐγενείᾳ διαφέρον- 

τα τῶν ἀμφισβητούντων δι’ ἐλευϑερίαν. Ταὐτὸ δὲ 

τοῦτ᾽ ἴσως συμβήσεται καὶ περὶ τὰς ἀριστοπρατίας 

ἐπὶ τῆς ἀρετῆς" εἰ γάρ τις εἷς ὠμείνων ἀνὴρ εἴη 

τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι σπουδαίων ὄντων, 

τοῦτον εἶναι δεῖ κύριον κατὰ ταὐτὸ δίκαιον. Οὐη- 

οὖν εἰ καὶ τὸ πλῆϑος εἶναί γε δεῖ πώριον, διότε 

πιρείττους εἰσὶ τῶν ὀλίγων" κἂν εἷς ἢ πλείους μὲν 

τοῦ ἑνὸς, ἐλάττους δὲ τῶν πολλῶν, κρείττους ὥσι 

τῶν ἄλλων, τούτους ἂν δέοι κυρίους εἶναι μᾶλλον ἣ 

τὸ πλῆϑος. Πάντα δὴ ταῦτ᾽ ἔοικε φανερὸν ποιεῖν, 

ὅτι τούτων τῶν ὅρων οὐδεὶς ὀρϑῶς ἐστι, παϑ᾽ ὃν 

ἀξιοῦσιν αὐτοὶ μὲν ἄρχειν. τοὺς δ' ἄλλους ὑπὸ 
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σφῶν ἄρχεσθαι πάντας" παὶ γὰρ δὴ καὶ πρὸς. τοὺς 

κατ᾽ ἀρετὴν ἀξιοῦντας κυρίους εἶναι τοῦ πολιτεύ- 

ματος, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς κατὰ πλοῦτον ἔχοιεν ἂν 

λέγειν τὰ πλήϑη λόγον τινὰ δίκαιον. Οὐδὲν γὰρ 

κωλύει ποτὲ τὸ πλῆϑος εἶναι βέλτιον τῶν ὀλίγων 

παὶ. πλουσιώτερον, οὐχ ὡς καϑ' ἕκαστον ἀλλ᾽ ᾿ὧξ 

ἀδρόους. Ζιὸ καὶ πρὸς τὴν ἀπορίαν, ἣν δητοῦσε 

καὶ προβάλλουσί τινες, ἐνδέχεται τοῦτον τὸν τρόπον 

ἀπαντᾶν" ἀποροῦσι γάρ τινες, πότερον τῷ νομοϑέ- 

Τῇ γομοϑετητέον, βουλομένῳ τίϑεσϑαι τοὺς ὀρϑοτά- 

τους νόμους, πρὸς τὸ τῶν βελτιόνων συμφέρον ἢ 

πρὸς τὸ τῶν πλειόνων, ὅταν συμβαίνῃ τὸ λεχϑέν-: 

Τὸ δ᾽ ὀρϑὸν ληπτέον ἴσως" τὸ δ᾽ ἴσως ὀρϑὸν πρὸς 

τὸ τῆς πόλεως ὅλης συμφέρον καὶ πρὸς τὸ πκοιγὸν τὸ 

τῶν πολιτῶν. Πολίτης δὲ ποινῇ μὲν ὃ μετέχων τοῦ 

ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαί ἐστι. καϑ’ ἑκάστην δὲ πολει- 

τείαν ἕτερος" κατὰ δὲ τὴν ἀρίστην ὃ δυνάμενος παὶ 

προαιρούμενος ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν πρὸς τὸν βίον 

τὸν κατ᾽ ὠρετήν. 

Υ1Π. Εἰ δέ τις ἐστὶν εἷς τοσοῦτον διαφέρων πατ᾽ 

ἀρετῆς ὑπερβολὴν, ἢ πλείους μὲν. ἕνὸς, μὴ μέντοι 

δυνατοὶ πλήρωμα παρασχέσθαι πόλεως, ὥστε μὴ 

συμβλητὴν εἶναι τὴν τῶν ἄλλων ἀρετὴν πάντων, 

μηδὲ τὴν δύναμιν αὐτῶν τὴν πολιτικὴν πρὸς τὴν 

ἐκείνων, εἰ πλείους, εἰ δ᾽ εἷς, τὴν ἐκείνου μόνον, 

οὐκέτε ϑετέον τούτους μέρος πόλεως" ἀδικήσονται 

γὰρ ἀξιούμενοι τῶν ἴσων, ἄνισοι τοσοῦτον κατ᾽ ἐ- 

ῥετὴν ὄντες καὶ τὴν πολιτικὴν δύναμιν" ὥσπερ γὰρ 

ϑεὸν ἐν ἀνδρώποις εἰκὸς εἶναι τὸν τοιοῦτον. Ὅϑεν 

δῆλον, ὅτι καὶ τὴν νομοϑεσίαν ἀναγπαῖον εἶναι περὶ 

τοὺς ἴσους καὶ τῷ γένει καὶ τῇ δυνάμει" πατὰ δὲ 

τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος" αὐτοὶ γάρ εἰσε νόμος. 
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Καὶ γὰρ γελοῖος [ἂν εἴη νομοθετεῖν τις πειρώμενος 

κατ᾿ αὐτῶν" λέγδιεν. γὰρ ἂν ἴσως. ἅπερ ᾿Δντισϑένηξς 

ἔφη τοὺς λέοντας. ᾿ δημηγορούντων, τῶν δασυπόδων 

καὶ τὸ ἴδον ὠξεούντων πάντας ἔχειν, 4Ζ]πὸ καὶ τίϑεν- 

ται τὸν ὀστρακισμὸν αἱ δημοκρατούμεναι πόλεις διὰ 

τὴν “τοιαύτην. αἰτίαν " αὗται γὰρ δὴ δοκοῦσε. διώ- 

μκεῖν τὴν. ἰσότητα μάλιστα πάντων" ὥστε τοὺς δο- 

γμιοῦντας. ὑπερέχειν δυνάμεις διὰ πλοῦτον ἢ πολυφε- 

λίαν ἤ τινὰ ἄλλην πολιτικὴν ἰσχὺν ὠστράπιξον, 

καὶ μεϑίστασαν ἐκ τῆς πόλεως χρόνους ὡριδμένους. 

Μυϑολογεῖται. δὲ καὶ τοὺς ᾿“ργοναύτας τὸν Ἧρα- 

γιλέα καταλιπεῖν διὰ. τοιαύτην αἰτίαν: οὐ γὰρ ἐϑέ- 

λεῖν αὐτὸν ἄγειν τὴν ᾿Δργὼ μετὰ τῶν ἄλλων, ὥς 

ὑπερβάλλοντα. πολὺ τῶν πλωτήρων. “Ζ1ὸ καὶ τοὺς 

ψέγοντας τὴν «τυραννίδα καὶ τὴν Περιάνδρου Θρα- 

συβούλῳ συμβουλίαν οὐχ ἁπλῶς οἰητέον ὀρϑῶς ἐπίι- 

τιμᾶν: φασὶ γὰρ τὸν Περίανδρον εἰπεῖν μὲν οὐ- 

δὲν πρὸς τὸν πεμφῳϑέντα κήρυκα περὶ τῆς συμβου- 

λίας,. ἀφαϊροῦντα δὲ τοὺς ὑπερέχοντας τῶν στα- 

χύων ὁμαλῦναι. τὴν. ἄρουραν" ὅϑεν, ἐγνοῦντος μὲν 

τοῦ πήρυμος τοῦ γινομένου τὴν αἰτίαν, ἐπαγγείλαν- 

τος δὲ τὸ συμπεσὸν συννοῆσαι τὸν Θρασύβουλον, ὅτε 

δεῖ τοὺς ὑπερέχοντας ἄνδρας ἀναιρεῖν. Τοῦτο. γὰρ 

οὐ μόνον συμφέρει τοῖς τυράννοις, οὐδὲ μόνον οἵ 

τύραννοϊξ ποιοῦσιν, ἀλλ’ ὁμοίως ἔχε: καὶ περὶ τὰς 

ὀλιγαρχίας καὶ τὰς δημοκρατίαϑ' ὃ γὰρ ὀστραπτ- 

ὁμὸς τὴν αὐτὴν ἔχε: δύναμιν τρόπον τινὰ τῷ κωλύ- 

εἰν τοὺς ὑπερέχοντας καὶ φυγαδεύειν. Τὸ δ᾽ αὐτὸ 

καὶ περὶ τὰς πόλεις καὶ τὰ ἔϑνη ποιοῦσιν οἵ κύριοι 

τῆς δυνάμεως, οἷον ᾿ϑηναῖοι μὲν περὶ Σαμίους καὶ 

Χίους καὶ “εσβίους" ἐπεὶ γὰρ ϑᾶττον ἐγκρατῶς ἔ- 

ὄχον τὴν ἀρχὴν, ἐταπείνωσαν αὐτοὺς παρὰ τὰς συν- 

᾽ 
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ϑήκας. Ὁ δὲ Περσῶν βασιλεὺς Μήδους καὶ Βαβυ- 

λωνίους παὶ τῶν ἄλλων τοὺς πεφρονηματιδμένους 

διὰ τὸ γενέσθαι ποτ’ ἐπ’ ἀρχῆς ἐπέκοπτεΕ πολλάκις. 
7 

Τὸ δὲ πρόβλημα καϑόλου περὶ πάσας ἐστὶ τὰς πο- 

λιτείας καὶ τὰς ὀρϑάς" αἵ μὲν γὰρ παρεπκβεβηκυῖαε 

πρὸς τὸ ἴδιον ἀποσποποῦσαι τοῦτο δρῶσιν: οὐ μὴν 

ἀλλὰ περὶ τὰς τὸ ποινὸν ᾿ἀγαϑὸν ἐπισποπούσας τὸν 

αὐτὸν ἔχει τρόπον. “ἦλον δὲ τοῦτο καὶ. ἐπὶ τῶν 

ἄλλων τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν" οὔτε γὰρ γραφεὺς 

ἐάσειεν ἂν τὸν ὑπερβάλλοντα πόδα τῆς συμμετρί- 

α΄ ἔχειν τὸ δῶον, οὐδ᾽ εἰ διαφέροι τὸ κάλλος" 

οὔτε ναυπηγὸς πρύμναν ἢ τῶν ἄλλων τι μορίων 

τῶν τῆς νεώς" οὔτε δὴ χοροδιδάσπκαλος τὸν μεῖξον 

καὶ κάλλιον τοῦ παντὸς γοροῦ φϑεγγόμενον ἐάδεε 

συγχορεύειν. Ὥστε διὰ τοῦτο μὲν οὐδὲν πωλύεε 

τοὺς μονάρχους συμφωνεῖν ταῖς πόλεσιν, εἰ τῆς οἵ- 

γμιείας ἀρχῆς ὠφελίμου ταῖς πόλεσιν οὔσης τοῦτο 

δρῶσι. Ζ΄τπ᾿ὸ κατὰ τὰς ὁμολογουμένας ὑπεροχὰς ἔχεε 

τι δίκαιον πολιτιπμὸν ὃ λόγος ὃ περὶ τὸν ὀστραητι- 

σμόν. Βέλτιον μὲν οὖν τὸν νομοθέτην ἐξ ἀρχῆς οὕὔ- 

τῶ συστῆσαι τὴν πολιτείαν, ὥστε μὴ δεῖσϑαι [τοιαύ- 

της ἰατρείας " δεύτερος δὲ πλοῦς, ἂν συμβῇ. πειρᾶ- 

σϑαι] τοιούτῳ τινὶ διορϑθώματι διορϑοῦν. Ὅπερ οὐκ 

ἐγίνετο περὶ τὰς πόλεις" οὐ γὰρ ἔβλεπον πρὸς τὸ 

τῆς πολιτείας τῆς οἰκείας συμφέρον. ἀλλὰ στασια- 

στιμῶς ἐχρῶντο τοῖς ὀστραπιόμοῖς. Ἐν μὲν οὖν ταῖς 

παρεπβεβηκυίαις πολιτείαις ὅτι μὲν ἰδίᾳ συμφέρει 

καὶ δίκαιόν ἐστι, φανερόν" ἴσως δὲ καὶ ὅτι οὐχ 

ἁπλῶς δίκαιον. παὶ τοῦτο φανερόν. ᾿«λλ᾽ ἐπὶ τῆς 

ἀρίστης πολιτείας ἔχει πολλὴν ἀπορίαν οὐ "ατὰ τῶν 

ἄλλων ἀγαϑῶν τὴν ὑπεροχὴν, οἷον ἰσχύος καὶ πλού- 

τοῦ καὶ πολυφιλίας, ἀλλ᾽ ἄν τις γένηται διαφέρων 
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πατὰ ὠρετὴν; τί χρὴ ποιεῖν; οὐ γὰρ δὴ φαῖεν ἂν 

δεῖν ἐκβάλλειν καὶ μεϑιστάναι τὸν τοιοῦτον. ᾿Δλλὰ 

μὴν οὐδ᾽ ἄρχειν γε τοῦ τοιούτου " παραπλήσιον γὰρ 

κἂν εἰ τοῦ “τὸς ἄρχειν ἀξιοῖεν μερίξοντες τὰς εἰρ- 

χάς. «“είπεται τοίνυν, ὅπερ ἔοικε πεφυπέναι, πεί- 

Ὁξσθας τῷ τοιούτῳωῳ πάντας ἀσμένως, ὥστε βᾶσι- 

λέας εἶναι τοὺς τοιούτους ἀϊδίους ἐν ταῖς πόλεσιν. 

.ὙΠΠ1. Ἴσως δὲ καλῶς ἔχει μετὰ τοὺς εἰρημέ! 

ψους λόγους. μεταβῆναι καὶ Θπέψασθαι περὶ βασε- 

λείας: φαμὲν γὰρ τῶν ὀρϑῶν πολιτειῶν μίαν εἶναε 

ταύτην. ὩΣ πεπτέον δὲ πότερον συμφέρει τῇ μελλούσῃ 

γμαλῶς οἰκήδεσϑαι καὶ πόλει παὶ χώρᾳ βασιλεύε- 

ὄϑαι ἢ οὔ, ἀλλ’ ἄλλη τις πολιτεία μᾶλλον, ἢ τισὶ 

μὲν συμφέρει, τισὶ δ᾽ οὐ συμφέρει; 4“1εῖ δὲ πρῶτον 

διελέσθαι, πότερον ἕν τὸ γένος ἐστὶν αὐτῆς ἢ πλείους 

ἔχει διαφοράς. Ῥάδιον δὴ τοῦτό γε πκαταμαϑεῖν, 

ὅτι πλείω τε γένη περιέχει, καὶ τῆς ἀρχῆς ὃ τρόπος 

ἐστὲν οὐχ εἷς πασῶν. Ἢ γὰρ ἐν τῇ «“απωνικῇ πο- 

λιτεία δοκεῖ εἶναι βασιλεία μάλιστα τῶν κατὰ νό- 

μους, οὐκ ἔστι δὲ κυρία πάντων, ἀλλ᾽’ ὅταν ἐξέλθῃ 

τὴν χώραν, ἡγεμών ἐστι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. ἔτε 

δὲ τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἀποδέδοται τοῖς βασιλεῦσιν. 

Αὕτη μὲν οὖν ἢ βασιλεία οἷον στρατηγία τις αὗτο- 

ρατόρων παὶ εἰϊδιός ἐστι" πιτεῖναι γὰρ οὐ πκώρεος, 

εἰ μὴ ἐν τινὲ βασιλείᾳ, παϑάπερ ἐπὶ τῶν ἀρχαίων, 

ἐν ταῖς πολεμπιαῖς ἐξόδοις ἐν χειρὸς νόμῳ. Ζίηλοϊ δὲ 

Ὅμηρος ὃ γὰρ ’ἀγαμέμνων κακῶς μὲν ἀκούων ἠνεί- 

χετο ἐν ταῖς ἐτοιλησίαις : . ἐξελθόντων δὲ καὶ πτεῖναε 

κύριος ἦν. «Ζέγει γοῦν 

ὃν δέ κ᾿ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης -- -- οὗ οἱ 

ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας οὐδ᾽ οἰωνούς" 

Πὰ ὰρ ἐμοὶ ϑάνατος. β. γὰρ ς 
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Ἕν μὲν οὖν τοῦτ᾽ εἶδος βασιλείας, στρατηγία διὰ 

βίου. Τούτων δὲ αἱ μὲν πατὰ γένος εἰσὶν, αἱ δὲ 

αἱρεταί. Παρὰ ταύτην δ᾽ ἄλλο μοναρχίας εἶδος. 

οἷαι παρ᾽ ἐνίοις εἰσὶ βασιλεῖαι τῶν βαρβάρων. Ἔ:- 

χουόι δ' αὗται τὴν δύναμιν πᾶδαι παραπλησίαν 

τυραννικῇ, εἰσὲ δ᾽ ὅμως κατὰ νόμον "αὶ πατρεπαΐί, 

“ιὰ γὰρ τὸ δουλιιώτερα εἶναι τὰ ἔϑνη φύδει οἱ 

μὲν βάρβαροι τῶν Ἑλλήνων, οἱ δὲ περὶ τὴν ᾿4σί- 

ὧν τῶν περὶ τὴν Εὐρώπην, ὑπομένουσι τὴν δεδπο-᾽ 

τιπὴν ἀρχὴν οὐδὲν δυσχεραίνοντες. Τυραννικαὶ μὲν 19 

οὖν διὰ τὸ τοιοῦτόν εἰσιν, ἀσφαλεῖς δὲ διὰ τὸ πά- 

τριαι καὶ πατὰ νόμον εἶναι. Καὶ ἢ φυλακὴ δὲ 

βασιλικὴ παὶ οὐ τυραννικὴ. διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" 

οἵ γὰρ πολῖται φυλάττουσιν. ὅπλοις τοὺς βασιλεῖς, 

τοὺς δὲ τυράννους ξενικόν" οἱ μὲν γὰρ κατὰ νό-: 

μὸν καὶ ἕμόντων. οἱ δ᾽ ἀκόντων. ἄρχουσιν: ὥσϑ᾽ 

οἵ μὲν παρὰ τῶν πολιτῶν, οἱ δ᾽ ἐπὶ. τοὺς πολίτας 

ἔχουσε τὴν φυλακήν. “100 μὲν «οὖν εἴδη ταῦτα μο- 

γαρχίας. Ἕτερον δὲ, ὅπερ ἣν ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἝΛ- 

λησιν, οὺς καλοῦσιν αἰσυμνήτας" ἔστ: δὲ τοῦδ᾽ ὡς 90 

ἁπλῶς εἰπεῖν. αἱρετὴ τυραννὶς. διαφέρουσα δὲ τῆς 

βαρβαρικῆς οὐ τῷ μὴ πατὰ νόμον ἀλλὰ τῷ μὴ πά- 

τριος εἶναι μόνον. Ἧϊρχον δὲ οἱ μὲν διὰ βίου τὴν 

ἀρχὴν ταύτην, οἵ δὲ μέχρε τινῶν ὡριόμένων χρό: 

γῶν ἢ πρώξεων᾽ οἷον εἵλοντό ποτε δυτιληναῖοι {Π{Ξ 

ταπὸν πρὸς τοὺς φυγάδας, ὧν προειστήκεσαν ᾿“ν: 

τιμενίδης καὶ ᾿Δλπκαῖος ὃ ποιητής. “4΄ηλοῖ δ᾽ ᾿4λκαῖ- 

ος, ὅτι τύραννον εἵλοντο τὸν Πιττακὸν ἐν τινὶ τῶν 

δκολίων" ἐπιτιμᾷ γὰρ ὅτι’ τὸν κακοπάτριδα ἹΠιττα- 

κὸν πόλεως τᾶς ἀσχόλω καὶ βαρυδαίμονος ἐστάσαν- 80 

το τύραννον μέγ᾽ ἐπαινέοντες εἰολλέες᾽..-. Αὗται μὲν 

οὖν εἰσί τε καὶ ἦσαν διὰ μὲν τὸ τυραγννικαὶ εἶναι 
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δεσποτικαὶ, διὰ δὲ τὸ αἱρεταὶ καὶ ἕπόντων βασιλι- 

καί. Τέταρτον δ᾽ εἶδος μοναρχίας βασιλικῆς ᾿αἱ κα- 

τὰ τοὺς ἡρωϊκοὺς χρόνους ἕκούσιαί τε καὶ πάτριατε 

γινόμεναι κατὰ νόμον" διὰ γὰρ τὸ τοὺς πρώτους 

γενέσθαι τοῦ πλήϑους εὐεργέτας κατὰ τέχνας ἢ πό- 

λεμον, ἢ διὰ τὸ συναγαγεῖν ἢ πορίσατ χώραν; 

ἐγίνοντο βασιλεῖς ἑκόντων, καὶ τοῖς παραλαμβά- 

γουσι πάτριοι. Κύριοι δὲ ἦσαν τῆς τε κατὰ πόλε- 

μον ἡγεμονίας καὶ τῶν ϑυσιῶν, ὅσαι μὴ ἵερατι- 

καί; καὶ πρὸς τούτοις τὰς δίκας ἔκρινον" τοῦτο 

δ᾽ ἐποίουν οἱ μὲν οὐκ ὀμνύοντες, οἵ δ᾽ ὀμνύοντες" 

ὃ δὲ ὅρκος ἦν τοῦ σκήπτρου ἐπανάτασις. Οἱ μὲν 

οὖν ἐπὶ τῶν ἀρχαίων χρόνων καὶ τὰ κατὰ πόλιν 

καὶ τὰ ἔνδημα καὶ τὰ ὑπερόρια συνεχῶς ἦρχον, 

ὕστερον δὲ, τὰ μὲν αὐτῶν παριέντων τῶν βασιλέ- 

ὧν, τὰ δὲ τῶν ὄχλων παραιρουμένων, ἐν μὲν ταῖς 

ἄλλαις πόλεσι ϑυσίαι κατελείφϑησαν τοῖς βασελεῦ- 

σι μόνον, ὅπου δ᾽ ἄξιον εἰπεῖν εἶναι βασιλείαν, ἐν 

τοῖς ὑπερορίοις τῶν πολεμικῶν τὴν ἡγεμονίαν μό- 

γον εἶχον. 

Χ. Βασιλείας μὲν οὖν εἴδη ταῦτα, τέτταρα τὸν 

ἀριϑμὸν, μία μὲν ἣ περὶ τοὺς ἡρωϊιοὺς χρόνουξ' 

αὕτη δ᾽ ἦν ἑκόντων μὲν, ἐπὶ τισὶ δ’ ὡριδμένων" 
στρατηγὸς γὰρ ἦν καὶ δικαστὴς ὃ βασιλεὺς καὶ τῶν 

πρὸς τοὺς ϑεοὺς κύριος. “Πευτέρα δὲ ἣ βαρβαρική; 

αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἐκ γένους ἀρχὴ δεσποτικὴ κατὰ νό- 

μον. Τρίτη δὲ ἣν αἰσυμνητίαν προδαγορεώουσιν" 

αὕτη δ᾽ ἐστὶν αἱρετὴ τυραννίς. Τετάρτη δ᾽ ἣ 4α- 

κπωνικπὴ τούτων" αὕτη δ᾽ ἐστὶν, ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς, 

στρατηγία κατὰ γένος ἀΐδιοΞ. Αὗται μὲν οὖν τοῦ- 

τον τὸν τρόπον διαφέρουσιν ἀλλήλων. Πέμπτον δ᾽ 

εἶδος βασιλείας. ὅταν ἡ πάντων κύριος εἷς ὦν, 
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ὥσπερ ἕκαστον ἔϑνος καὶ πόλις ἑκάστη τῶν ποινῶν, 

τεταγμένη κατὰ τὴν οἰκονομικήν. Ὥσπερ γὰρ ἢ οἴ- 

πονομικὴ βασιλεία τις οἰκίας ἐστὶν, οὕτως ἣ βαστ- 

λεία πύλεως καὶ ἔϑνους ἑνὸς, Ὦ πλείονος, οἴκονο- 

μία. Σχεδὸν δὴ δύο ἐστὶν ὡς εἰπεῖν εἴδη βασιλεί- 

ἂς, περὶ ὧν σπκεπτέον᾽ αὕτη τε καὶὺ ἢ Ζακωνική" 

τῶν γὰρ ἄλλων αἱ πολλαὶ μεταξὺ τούτων εἰσίν" ἐ- 

λαττόνων μὲν γὰῤ πύριοι τῆς παμβασιλείας, πλειό- 

γῶν δ᾽ εἰσὶ τῆς ΖΠαπωνιγῶῆς. Ὥστε τὸ σπέμμα ὅὄχε- 

δὸν περὶ δυοῖν ἐστιν. ἕν μὲν, πότερον συμφέρει 

ταῖς πόλεσι στρατηγὸν ἀΐδιον εἶναι, καὶ τοῦτον ἢ 

κατὰ γένος ἢ πατὰ μέρος, ἢ οὗ συμφέρει" ἕν ιδὲ 

πότερον ἕνα συμφέρει κύριον εἶναι πάντων ἢ οὐ 

συμφέρει. Τὸ μὲν οὖν περὶ τῆς τοιαύτης στρατη- 

γίας ἐπισκοπεῖν, νόμων ἔχει μᾶλλον εἶδος ἢ πολιτεί- 

ας' ἐν ἁπάσαις γὰρ ἐνδέχεται γίνεσθαι τοῦτο ταῖϊς 

πολιτείαις" ὥστ᾽ ἀφείσθω τὴν πρώτην" ὃ δὲ “λοιπὸς 

τρόπος τῆς βασιλείας πολιτείας εἶδός ἐστιν" ὥστε 

περὶ τούτου δεῖ ϑεωρῆσαι παὶ τὰς ἀπορίας ἐπιδρα- 

μεῖν τὰς ἐνούσας. ᾿Ὡρχὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς Φητήσεως αὕτη, 

πότερον συμφέρει μᾶλλον ὑπὸ τὸῦ ὠρίστου ἀνδρὸς 

ἀρχεσϑαὶ ἢ ὑπὸ τῶν ἀρίστων νόμῶν. ᾿Ποπεῖ δὴ τοῖς 

ψομίδουσι συμφέρειν βασιλεύεσθαι τὸ παϑόλου μο- 

γον ὃ νόμος λέγειν, ἄλλ᾽ οὐ πρὸς τὰ προσπίπτον- 

τα ἐπιτάττειν" . ὥστ᾽ ἐν ὅποιᾳοῦν τέχνῃ τὸ πατὰ 

γράμματα ἄρχειν . ἠλίϑιον. Καὶ ἐν Αἰγύπέῳ με- 

τὰ τὴν τετρήμερον κινεῖν ἔξεστι Τοῖς ἰατροῖς" ἐὰν 

δὲ πρότερον: ἐπὶ τῷ αὐτοῦ κινδύνῳ. Φανερὸν τοί: 

γυν, ὧς οὐκ ἔστιν ἢ κατὰ γρώμματα καὶ νόμους 

ἀρίστη πολιτεία διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ᾿“λλὰ μὴν 

κἀκεῖνον δεῖ ὑπάρχειν: τὸν λόγον τὸν κπαϑόλου τοῖς 

ἀρχοῦδι' πρεῖττον δ᾽. ᾧ μὴ πρόσεστι τὸ παϑξητι- 
͵ 
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κὸν ὅλως, ἢ ᾧ συμφυές.. Τῷ μὲν οὖν νόμῳ τοῦ- 

τὸ οὐχ ὑπάρχει, ψυχὴν δ᾽ ἀνθρωπίνην ἀνάγκη τοῦτ᾽ 

ἔχειν πᾶσαν. ᾽4λλ᾽ ἴσως ἂν. φαίη τις, ὡς ἀντὶ τού- 

του βουλεύσεται περὶ τῶν καϑ’ ἕκαστα πάλλιον, 

Ὅτι μὲν τοίνυν ἀνάγκη νομοθέτην αὐτὸν εἶναι, δῆ- 

λον" παὶ κεῖσθαι. νόμους, ἀλλὰ. μὴ κυρίους. ἧ πα- 

ρεμβαίνουσιν" ἐπεὶ περὶ τῶν γ᾽ ἄλλων εἶναι δεῖ πυ- 

ρίους. Ὅσα δὲ μὴ δυνατὸν τὸν ᾿νόμον Ἠρίνειν ἢ 

ὅλως ἢ εὖ πότερον ἕνα. τὸν ἄριστον δεῖ ἄρχειν ἢ 

πάνυ πολλούς; καὶ γὰρ νῦν συνιόντες δικάξουσε καὶ 

βουλεύονται καὶ. κρίνουσιν" αὗται δ᾽ αἱ κρίσεις εἰσὲ 

πᾶσαι περὶ τῶν καϑ' ἕκαστον Καϑ’ ἕνα μὲν οὖν 

συμβαλλόμενος ὁστισοῦν ἴσως χείρων, ἀλλ᾽ ἔστιν ἣ 

πόλις. ἐκ πολλῶν ὥσπερ ἕστίασις συμφορητὸς παλ- 

λίων. μιᾶς καὶ ἁπλῆς" διὰ τοῦτο καὶ κρίνει ἄμει- 

γον ὄχλος πολλὰ ἢ εἷς ὁστισοῦν. Ἔτε μᾶλλον ἀδιά- 

φϑορον τὸ πολὺ, παϑάπερ ὕδωρ τὸ πλεῖον, οὕτῷῳ 

μαὶ τὸ πλῆϑος τῶν. ὀλίγων ἀδιαφϑορώτερον. Τοῦ 

δ’ ἑνὸς ὑπ’ ὀργῆς πρατηϑέντος. ἤ τινος. ἑτέρου πά- 

σους τοιούτου... ἀναγκαῖον διεφϑάρϑαι τὴν κρίσιν" 

ἐπὲῖ δ᾽ ἔργον ἅμα πάντας ὀργισϑῆναι καὶ ἅμαρ- 

τεῖν. Ἔστω δὲ τὸ πλῆϑος οἱ ἐλεύϑεροι., “μηδὲν. πα- 

ρὰ τὸν νόμον πράττοντες ἀλλ᾽ ἢ περὶ ὧν ἐκλεί- 

πεῖν ἀναγκαῖον αὐτόν. Εἰ δὲ δὴ τοῦτο μὴ ῥᾷάδιον 

ἐν πολλοῖς, ἀλλ᾽ εἰ πλείους εἶεν, ἀγαϑοὶ καὶ ἄν- 

δρες μαὶ πολῖται, πότερον οἱ εἷς ἀδιαφϑορώτερος 

ἄρχων, Ἦἢ μᾶλλον οἱ πλείους μὲν τὸν ἀριθμὸν, ἀ- 
γαϑοὶ δὲ πάντες; ἢ δῆλον ὡς οἱ πλείους; ᾿4λλ᾽ οζ 

μὲν στασιάδσουσιν, ὃ δὲ εἣἷς ἀστασίαστος. ᾿Δλλὰ 

πρὸς τοῦτ᾽ ὠἀντιϑετέον ἴσως, ὅτι σπρυδαῖοι. τὴν φυ- 

χὴν, ὥσπερ καπκεῖνος δ εἷς... Εἰ δὴ τὴν μὲν τῷν 

πλειόγων ἀρχὴν ἀγαθῶν δ᾽ ἀνδρῶν πάντων ἐρι- 
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στοηρατίαν ϑετέον, τὴν δὲ τοῦ ἑνὸς βασιλείαν, αἱ- 

νρετώτερον ἂν εἴη ταῖς πόλεσιν ἀριστοκρατία βασι- 

λείας καὶ μετὰ δυνάμεως καὶ χωρὶς δυνάμεως οὔ- 

σης τῆς ἀρχῆς, ἂν ἢ λαβεῖν πλείους ὁμοίως. Καὶ 

διὰ. τοῦτ’ ἴἔ 

ἦν εὑρεῖν ἄνδρας πολὺ διαφέροντας κατ’ ἀρετὴν, 

ἄλλως τε καὶ τότε μιμρὰς οἰκοῦντας πόλξις" ἔτι δ᾽ 

ἐπ’ εὐεργεσίας παϑίστασαν τοὺς βασιλεῖς, ὅπερ 

ἐστὶν ἔργον τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν.. ᾿Επεὶ δὲ συνέ- 

βαῖνε γίνεσθαι πολλοὺς ὁμοίως πρὸς ἀρετὴν, οὐ»- 

ἔτι ὑπέμενον, ἀλλ᾽ ἐδήτουν ποινόν τι, καὶ πολι- 

τείαν καϑίσταδσαν. Ἐπεὲ δὲ χείρους γινόμενοε. ἐ- 

χρηματίξοντο ὠπὸ τῶν ποινῶν. «ἐντεῦθέν ποϑὲν εὖὔ- 

λογον γενέσθαι τὰς ὀλιγαρχίαξ" ἔντεμον γὰρ ἐποίη- 

σαν τὸν πλοῦτον. Ἔκ δὲ τούτων πρῶτον εἰς τυρᾶν- 

γίδας μετέβαλλον. ἐκ δὲ τῶν τυραννίδων εἰς δημο- 

πρατίαν᾽ αἰεὶ γὰρ εἰς ἐλάττους ἄγοντες δι’ αἰσχρα- 

πέρδειαν ἰσχυρότερον τὸ πλῆϑος κατέστησαν, ὥστ᾽ 

«ἐπιθέσθαι καὶ γενέσϑαι δημοκρατίας.. Ἐπεὶ δὲ καὶ 

μείξους εἶναι συμβέβηκε τὰς πόλεις, ἴσως οὐδὲ ῥᾷ- 

διον ἔτι γίνεσθαι πολιτείαν ἑτέραν παρὰ δημομκρά- 

τίαν. Εἰ δὲ δή τις ἄριστον ϑείη τὸ βασιλεύεσϑαει 

ταῖς πόλεσι. πῶς ἕξει τὰ περὶ τῶν τέκνων; πότε- 

ρον καὶ τὸ γένος δεῖ βασιλεύειν; ᾿Ξλλὰ γινομένων, 

ὁποίων τινὲς ἔτυχον, βλαβερόν... ᾿4λλ᾽ οὐ παραδώ- 

ὅες κύριος ὧν τοῖς τέκνοις. ᾿4λλ’ οὐκέτι τοῦτο ῥᾷ- 

διον πιστεῦσαι: χαλεπὸν γὰρ καὶ μείξονος ἐρε- 

“σῆς ἢ κατ’ ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἔχει δ᾽ ἀπορίαν 

“φιαὶ περὶ τῆς δυνόμεως, πότερον ἔχειν δεῖ τὸν μέλ- 

λοντα βασιλεύειν ἰσχύν τινα περὶ αὑτὸν, ἡἣ δυνή- 

σεται βιάξεσϑαι τοὺς μὴ βουλομένους πειϑαρχεῖν, 

ἢ πῶς ἐνδέχεται τὴν ἀρχὴν διοσιεῖν; Εἰ γὰρ καὶ 

ἴσως “ἐβασιλεύοντο πρότερον, ὅτι σπάντον. 
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πατὰ νόμον εἴη πύριος, μηδὲν πράττων κατὰ τὴν 

αὑτοῦ βούλησιν παρὰ τὸν νόμον, ὅμως ἀναγπαῖον. 

ὑπάρχειν αὐτῷ δύναμιν, ἣ φυλάξει τοὺς νόμους... 

Τάχα μὲν οὖν τὰ περὶ τὸν βασιλέα τὸν τοιοῦτον 

οὐ χαλεπὸν διορίσαι" δεῖ γὰρ αὐτὸν μὲν ἔχειν ἐ- 

σχὺν, εἶναι δὲ τοσαύτην τὴν ἰσχὺν, ὥστε ἑκάστου 

μὲν καὶ ἑνὸς καὶ συμπλειόνων Ἐρείττω. τοῦ δὲ πλής- 

Ὅοὺυς ἥττω" καθάπερ οἵ τ᾽’ ἀρχαῖοι τὰς φυλακὰς 

ἐδίδοσαν, ὅτε παϑισταῖέν τινα τῆς πόλεως ὃν ἐπά- 

λουν αἰσυμνήτην ἢ τύραννον" καὶ Ζιονυσίῳ τις, ὅτ᾽ 

ἥτει τοὺς φύλακας, συνεβούλευε τοῖς Συῤῥακουσέ- 

οις διδόναι τοσούτους τοὺς φύλακας. 

ΧΙ. Περὶ δὲ τοῦ βασιλέως τοῦ κατὰ τὴν αὑτοῦ 

βούλησιν πάντα πράττοντος ὃ τε λόγος ἐφέστηπε 

γῦν καὶ ποιητέον τὴν σκέψιν" ὃ μὲν γὰρ πατὰ νό- 

μον λεγόμενος βασιλεὺς οὐκ ἔστιν εἶδος καϑάπερ 

εἴπομεν πολιτείας" ἐν πάσαις γὰρ ὑπάρχειν ἐνδέ- 

χεται στρατηγίαν ἀΐδιον, οἷον ἐν δημοκρατίᾳ καὶ 

ἀριστοκρατίᾳ" καὶ πολλοὶ ποιοῦσιν ἕνα κύριον τῆς 

διοικήσεως" τοιαύτη γὰρ ἀρχή τις ἐστὶ καὶ πεῤὲ 

᾿Επίδαμνον, καὶ περὶ Ὀποῦντα δὲ κατά τι μέρος 

ἔλαττον. Περὶ δὲ τῆς παμβασιλείας καλουμένης (αὖὕ- 

τη δ᾽ ἐστὶ, καϑ᾽ ἣν ἄρχει πάντων κατὰ τὴν ἕαδῦ- 

τοῦ βούλησιν ὃ βασιλεὺς: δοκεῖ δέ τισιν οὐδὲ πα- 

τὰ φύσιν εἶναι τὸ κύριον ἕνα πάντων εἶναι τῶν 

πολιτῶν, ὅπου συγνέστηγιεν ἐξ ὁμοίων ἣ πόλις" τοῖς 

γὰρ ὁμοίοις φύσει τὸ αὐτὸ δίκαιον ἀναγκαῖον παὶὲ 

τὴν αὐτὴν ἀξίαν κατὰ φύσιν εἶναι. Ὥστ᾽, εἴπερ 

καὶ τὸ ἴσην ἔχειν τοὺς ἀνίσους τροφὴν ἣ ἐσθῆτα 

βλαβερὸν τοῖς σώμασιν, οὕτως ἔχει καὶ τὰ περὶ 

τὰς τἱμὰς, δμοίως τοίνυν καὶ τὸ ἄνισον τοὺς ἴσους. 

Διόπερ οὐδὲν μᾶλλον ἄρχειν ἢ ἄρχεσθαι δίκαιον, 
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καὶ τὸ ἀνὰ μέρος τοίνυν ὡσαύτως. Τοῦτο δ᾽ ἤδη 

γόμος" ἣ γὰρ τάξις νόμος. Τὸν ὥρα νόμον ἄρ- 

χεῖν αἱρετώτερον μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν ἕνα τινά. 

Κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον τοῦτον, κἂν εἴ τινας ἄρ- 

χεῖν βέλτιον, τούτους καταστατέον νομοφύλακας 

καὶ ὑπηρέτας τοῖς νόμοις" ἀναγπαῖον γὰρ εἶναί τι- 

γας ἀρχὰς, ἀλλ’ οὐχ ἕνα τοῦτον εἶναί φασι δίρκαι- 

ον, ὁμοίως γε ὄντων πάντων. ᾿ἀλλὰ μὴν. ὅσα γε 

μὴ δοκεῖ δύνασθαι διορίξφειν ὃ νόμος, οὐδ᾽ ἄνϑρω- 

πος ἂν δύναιτο γνωρίφειν. ᾿4λλ᾽ ἐπίτηδες παιδεύσας 

ὃ νόμος ἐφίστησι τὰ λοιπὰ τῇ δικαιοτάτῃ γνώμῃ 

Ἀρίνειν καὶ διοικεῖν τοὺς ἄρχοντας. Ετι δ᾽ ἐπανορ- 

ϑοῦσϑαι δίδωσιν ὅ τι ἂν δόξῃ πειρωμένοις ἄμεινον 

εἶναι τῶν πειμένων. Ὁ μὲν οὖν τὸν νόμον πελεύ- 

ὧν ἄρχειν δοκεῖ κελεύειν ἄρχειν τὸν ϑεὸν καὶ τοὺς 

γόμους" ὃ δ᾽ ἀνϑθρωπον κελεύων, προστίϑησε καὶ 

ϑηρίον: ἥ τε γὰρ ἐπιϑυμία τοιοῦτον, καὶ ὃ ϑυμὸς 

ἄρχοντας διαστρέφει καὶ τοὺς ἀρίστους ἄνδρας" διό- 

πὲρ ἄνευ ὀρέξεως νοῦς ὃ νόμος ἐστί. Τὸ δὲ τῶν 

τεχνῶν εἶναι δοκεῖ παράδειγμα ψεῦδος" ὅτι τὸ πα- 

τὰ γράμματα ἰατρεύεσϑαι φαῦλον, ἀλλὰ καὶ αἵ- 

ρετώτερον χρῆσϑαι τοῖς ἔχουσι τὰς τέχνας. Οἱ μὲν 

γὰρ οὐδὲν διὰ φιλίαν παρὰ τὸν λόγον ποιοῦσιν, 

ἄλλ᾽ ἄρνυνται τὸν μισϑὸν, τοὺς κάμνοντας ὕγιά- 

δαντες" οἱ δ᾽ ἐν ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς πολλὰ πρὸς 

ἐπήρειαν καὶ χάριν εἰώϑασι πράττειν. ᾿Επεὶ καὶ 

τοὺς ἰατροὺς, ὅταν ὑποπτεύωσι πεισθέντας τοῖς ἐχ- 

Θροῖς διαφϑείρειν διὰ πέρδος, τότε τὴν ἐκ τῶν 

γραμμάτων ϑεραπείαν ξητήσαιεν ἂν μᾶλλον. ΄4λ- 

λὰ μὴν εἰσάγονταί γε ἐφ’ ἑαυτοὺς οἱ ἰατροὶ πκά- 

μένοντες ἄλλους ἰατροὺς. καὶ οἱ παιδοτρῖβαι γυμνα- 

δόμενοι παιδοτρίβας, ὡς οὐ δυνάμενοι πρίνειν τὸ 
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ἀληϑὲς, διὰ τὸ Ἠρίνειν περί τε οἰκείων καὶ ἐν πάξ 

Ὅε; ὄντες. Ὥστε δῆλον, ὅτι τὸ δίκαιον δητοῦντες ὦ 

τὸ μέσον δητοῦσιν" ὃ γὰρ νόμος τὸ μέσον. Ἔτι 

κυριώτεροι καὶ περὶ κυριωτέρων τῶν κατὰ γράμ- 

ματα νόμων οἱ πατὰ τὰ ἔϑη εἰσίν: ὥστε τῶν κατὰ 

γράμματα ἄνδρωπος ἄρχων ἀσφαλέστερος, ἀλλ᾽ 

οὐ τῶν κατὰ τὸ ἔϑος. ᾿Ζλλὰ μὴν οὐδὲ ῥᾷδιον ἐ- 

φορᾶν πολλὰ τὸν ἕνα" δεήσει ἄρα πλείονας εἶναι 

τοὺς ὑπ’ αὐτοῦ παϑιόταμένους ἄρχοντας" ὥστε τί 

1.0 διαφέρει, τοῦτο ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ὑπάρχειν ἢ τὸν 

ἕνα καταστῆσαι τοῦτον τὸν τρόπον; Ἔτι, ὃ παὶ 

πρότερον εἰρημένον ἐστὶν, εἴπερ ὃ ἀνὴρ ὃ σπουδαῖ- 

ο5. διότε βελτίων, ἄρχειν δίκαιος, τοῦ δὲ ἑνὸς οἱ 

δύο ἀγαϑοὶ βελτίους, (τοῦτο γώρ ἐστι τὸ ᾿ 
σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω 

μαὶ ἣ εὐχὴ τοῦ ᾿γαμέμνονος 
τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες) 

᾿Εισὶ δὲ καὶ νῦν περὶ ἐνίων αἵ ἀρχαὶ πκύριαε πρί- 
" τε 

γεῖν, ὥσπερ ὃ δικαστὴς, περὶ ὧν ὃ νόμος ἀδυνα- 

20 τεῖ διορίξειν, (ὡς οὐκλ᾿ ἂν ἄριστα ὃ νόμος ἄρξειε παὶ 

Ἠρίνειεν)" ἐπεὶ περὶ ὧν δυνατὸς, οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ 

περὶ τούτων. ᾿.4λλ᾽’ ἐπειδὴ τὰ μὲν ἐνδέχεται περῖ- 

ληφϑῆναι τοῖς νόμοις, τὰ δὲ ἀδύνατα, ταῦτ᾽ ἐστίν, 

ἃ ποιεῖ διαπορεῖν γιαὶ δητεῖν, πότερον τὸν ἄριστον 

νόμον ἄρχειν αἱρετώτερον ἢ τὸν ὥνδρα "τὸν ἄριστον. 

Περὶ ὧν γὰρ βουλεύονται νομοϑδετῆσαι τῶν εἰδυνά- 

τῶν ἐστίν. Οὐ τοίνυν τοῦτό γ᾽ ἀντιλέγουσιν, ὡς 

οὖν. ἀναγκαῖον ἄνδρωπον εἶναι τὸν κρινοῦντα περὶ 

τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἕνα μόνον, ἀλλὰ πολ- 

30 λούς᾽ πρίνει γὰρ ἕκαστος ἄρχων πεπαιδεῦμένος ὑπὸ 

τοῦ νόμου καλῶς. Ἄτοπον δ᾽ ἴσως ἂν εἶναι δόξειεν, 

εἰ βέλτιον ἴδοι τις δυοῖν ὄμμασι παὶ δυσὶν ἀκοαῖς 
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Ἠρίγων, καὶ πράττων δυσὶ ποσὶ καὶ χερσὶν. ἢ πολ- 

λοὶ πολλοῖς " ἐπεὶ καὶ νῦν ὀφϑαλμοὺς πολλοὺς οἱ μό- 

γαρχοι ποιοῦσιν αὐτῶν καὶ ὦτα καὶ χεῖρας καὶ πό- 

δας᾽ τοὺς γὰρ τῇ ἀρχῇ παὶ αὑτοῖς φίλους ποιοῦν- 

ταῖ συνάρχους. Μὴ φίλοι μὲν οὖν ὄντες οὐ ποιήσου- 

σι κατὰ τὴν τοῦ μονάρχου προαίρεσιν" εἰ δὲ φίλοι, 

πκαπκείνου καὶ τῆς ἀρχῆς" δῖε φίλος ἴσος καὶ ὅμοι- 

ος᾽ ὥστ’, εἰ τούτους οἴεται δεῖν ἄρχειν, τοὺς ἔσους 

καὶ ὁμοίους ἄρχειν οἴεται δεῖν ὁμοίως. Ἢ μὲν οὖν 

δὲ διαμφισβητοῦντες πρὸς τὴν βασιλείαν λέγουσε, 

δχεδὸν ταῦτ᾽ ἐστίν. ᾿4λλ’ ἴσως ταῦτ᾽ ἐπὶ μέν τινῶν 

ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον, ἐπὶ δέ τινων οὐχ οὕτως. 

Ἔστι γάρ τι φύδει δεσποστὸν, παὶ ἄλλο βασιλευτὸν, 

καὶ ἄλλο πολιτικὸν καὶ δίκαιον καὶ συμφέρον" τυ: 

ραννικπὸν δ᾽ οὐκ ἔστε κατὰ φύσιν- οὐδὲ τῶν ἄλλων 

πολιτειῶν ὅσαι παρερβάδεις εἰσί" ταῦτα γάρ γίνε- 

ται παρὰ φύσιν. ᾿4λλ’ ἐμ τῶν εἰρημένων γε φανε- 

ρὸν, ὡς ἐν μὲν τοῖς ὁμοίοις καὶ ἴσοις οὔτε συμφέρον 

ἐστὶν οὔτε δίκαιον, ἕνα πύριον εἶναι πάντων, οὔτξε 

μὴ νόμων ὄντων ἀλλ’ αὐτὸν ὡς νόμον ὄντα, οὔτε νύ:- 

μῶν ὄντων, οὔτε ἀγαϑὸν ἀγαθῶν, οὔτε μὴ ἀγαθῶν 

μὴ ἀγαϑὸν, οὔδ᾽ ἂν κατ ὠρετὴν ὠμείνων ἢ, εἰ μὴ 

τρόπον τινῴώ. Τίς δὲ ὃ τρόπος, λεκτέον. Εἴρηται δέ 

πὼς ἤδη καὶ πρότερον. Πρῶτον δὲ διδριστέον, τί τὸ 

βασιλευτὸν, καὶ τί τὸ ὠριστομρατικὸν., καὶ τί τὸ πο" 

λιτικόν. Βασιλευτὸν μὲν οὖν τὸ τοιοῦτόν ἐστι πλῆ- 

ϑος, ὃ πέφυκε φέρειν γένος ὑπερέχον κατ᾽ ὠρετὴν 

πρὸς ἡγεμονίαν πολιτικήν. ᾿Δριστοκρατικὸν δὲ πλῆς- 

Ὅο5.. ὃ πέφυκε φέρειν πλῆϑος. ἄρχεσϑαι δυνάμενον 

τὴν τῶν ἐλευϑέρων ὠρχὴν ὑπὸ τῶν κατ’ ὠρετὴν ἣγε- 

μονικῶν πρὸς πολιτικὴν ἀρχήν. Πολιτικμὸν δὲ πλῆ- 

δος, ἐν ᾧ πέφυκε καὶ ἕν ἐγγίνεσθαι πλῆϑος πολεμε- 
͵ 
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μὸν δυνάμενον ἄρχεσϑαι παὶ ἄρχειν κατὰ νόμον 

τὸν πατ’ ἀξίαν διανέμοντα τοῖς ἀπόροις τὰς ἀρχάς. 

Ὅταν οὖν ἢἣ γένος ὅλον ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἕνα τινὰ 

συμβῇ διαφέροντα γενέσϑαι κατ’ ὠρετὴν τοσοῦτον: 

ὥσϑ’ ὑπερέχειν τὴν ἐκείνου τῆς τῶν ἄλλων πάντων: 

τότε δίκαιον τὸ γένος εἶναι τοῦτο βασιλικὸν, καὶ 

κύριον πάντων, καὶ βασιλέα τὸν ἕνα τοῦτον. Κα- 

ϑάπερ γὰρ εἴρηται πρότερον, οὐ μόνον οὕτως ἔχει 

γπιατὰ τὸ δίκαιον, ὃ προφέρειν εἰώϑασιν οἱ τὰς πο- 

λιτείας καϑιστάντες, οἵ τε τὰς ὠῤιστομρατικὰς καὶ 

οἱ τὰς ὀλιγαρχιπὰς, καὶ πάλιν οἱ τὰς δημοηπρατι-: 

μάς' πᾶντες γὰρ πκαϑ’ ὑπεροχὴν ἀξιοῦσιν, ἀλλ᾽ 

ὑπεροχὴν οὐ τὴν αὐτήν" ἀλλὰ πατὰ τὸ πρότερον 

λεχϑέν" οὔτε γὰρ Ἠτείνειν ἢ φύγαδεύειν, οὐδ᾽ ὀστρα- 

πίφειν δήπου τὸν τοιοῦτον πρέπον ἐστὶν, οὔτ᾽ ἀξι- 

οὖν ἄρχεσϑαι κατὰ μέρος" οὐ γὰρ πέφυπε τὸ μέ- 

ρος ὑπερέχειν τοῦ παντός" τῷ δὲ τηλικαύτην ὕπερ- 

βολὴν ἔχοντι τοῦτο συμβέβηκεν. Ὥστε λείπεται μό- 

γον "αὶ πείϑεσϑαι τῷ τοιούτῳ, καὶ κύριον εἶναι 

μὴ κατὰ μέρος τοῦτον, ἀλλ’ ἁπλῶς. Περὶ μὲν οὖν 

βασιλείας, τίνας ἔχει διαφορὰς, καὶ πότερον οὐ συμ- 

φέρει ταῖς πόλεσιν ἢ συμφέρει, καὶ τίσε καὶ πῶς, 

διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. , 

ΧΙ. Ἐπεὶ δὲ τρεῖς φῶμεν εἶναι τὰς ὀρϑὰς πολι- 

τείας, τούτων δ᾽ ὠναγκαῖον ἀρίστην εἶναι τὴν ὑπὸ 

τῶν ἀρίστων οἰκονομουμένην" τοιαύτη δ᾽ ἐστὶν, ἐν 

ἦ συμβέβηκεν ἢ ἕνα τινὰ συμπάντων ἢ γένος ὅλον 

ἢ πλῆϑος ὑπερέχον εἶναι κατ᾽ ὠρετὴν, τῶν μὲν 

ἄρχεσϑαι δυναμένων, τῶν δ᾽ ἄρχειν, πρὸς τὴν αἷ- 

ῥρετωτάτην δωὴν, ἐν δὲ τοῖς πρώτοις ἐδείχϑη λόγοις, 

ὅτι τὴν αὐτὴν ἀνὰγκαῖον ἀνδρὸς ἀρετὴν εἶναι καὶ 

πολίτου τῆς πόλεως τῆς ἀρίστης" φανερὸν ὅτι τὸν 



ΕΒ. ΟΑΛΡΟΧΗ 

αὐτὸν τρόπον καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὠνήρ τὲ γίνεται 

σπουδαῖος παὶ πόλιν συστήσειεν ἄν τις ἀριστοηρα- 

τουμένην ἢ βασιλευομένην. Ὥστ’ ἔσται παὶ πατ- 

δεία καὶ ἔϑη ταὐτὰ σχεδὸν τὰ ποιοῦντα σπουδαῖον 

ἄνδρα καὶ τὰ ποιοῦντα πολιτιπμὸν καὶ βασιλικόν. 

Ζιωριόσμένων δὲ τούτων, περὶ τῆς πολιτείας ἤδη 

πειρατέον λέγειν τῆς ἀρίστης, τίνα πέφυκε γίνε- 

ὅϑαι τρόπον καὶ καϑίστασϑαι πῶς. ᾿Ανάγπη δὴ τὸν 

μέλλοντα περὶ αὐτῆς ποιήσασϑαι τὴν προσήπουσαν 

σπέψιν. 
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1. Ἐν ἁπάσαις ταῖς τέχναις καὶ ταῖς ἐπιστήμαις, 

ταῖς μὴ κατὰ μόριον γινομέναις, ἀλλὰ περὶ γένος 

ἕν τι τελείαις οὔσαις, μιᾶς ἐστε ϑεωρῆδαι τὸ περὶ 

ἕκαστον γένος ἁρμόττον" οἷον ἄσπησις δώματι ποία 

ἤε ποίῳ συμφέρει, καὶ τίς ἀρίστη" (τῷ γὰρ κάλ- 

λιστα πεφυκότι καὶ πεχορηγημένῳ τὴν ἀρίστην ἀναγ- 

καῖον ἁρμόττειν") καὶ τίς τοῖς πλείστοις, μία πᾶ- 

σι" παὶ γὰρ τοῦτο τῆς γυμναστικῆς. Ετι δ᾽ ἐάν 

τις μὴ τῆς ἱἵἱκπνουμένης ἐπιϑυμῇ μήϑ᾽ ἕξεως μήτ᾽ 

ἐπιστήμης τῶν περὶ τὴν ἀγωνίαν, μηδὲν ἧττον τοῦ 

παιδοτρίβου καὶ τοῦ γυμναστικοῦ παραδκευάσαε τε 

μαὶ ταύτην ἔστι τὴν δύναμιν. Ὁμοίως δὲ τοῦτο παὺ 

περὶ ἰατρικὴν καὶ περὶ ναυπηγίαν καὶ ἐσθῆτα παὶ 

περὶ πᾶσαν ἄλλην τέχνην ὀρῶμεν συμβαῖνον. Ὥστε 

δῆλον, ὅτι καὶ πολιτείαν τῆς αὐτῆς ἐστιν ἐπιστή- 

μης τὴν ἀρίστην ϑεωρῆσαι, τίς ἐστι; καὶ ποία τις 
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ἂν οὖσα μάλιστ᾽ εἴη κατ᾽ εὐχὴν, μηδενὸς ἐμποδί- 

ξοντος τῶν ἐκτὸς, καὶ τίς τίσιν ἁρμόττουσα" πολ- 

λοῖς γὰρ τῆς ἀρίστης τυχεῖν ἴσως ἀδύνατον. “Ως- 

τε τὴν Ἠρατίστην τε ἁπλῶς καὶ τὴν ἐκ τῶν ὕπο- 

πειμένων ἀρίστην οὐ δεῖ λεληϑέναι τὸν νομοϑέτην. 

καὶ τὸν ὡς ἀληϑῶς πολιτικόν" ἔτι δὲ τρίτην τὴν 

ἐξ ὑποθέσεως" δεῖ γὰρ παὶ τὴν δοθεῖσαν ᾿ δύνα- 

σϑαι ϑεωρεῖν ἐξ ἀρχῆς τε πῶς ἂν γένοιτο, παὶ γε- 

ψομένη τίνα τρόπον ἂν δώξφοιτο πλεῖστον χρόνον. 

“Ἱέγω δὲ, οἷον εἴ τινε πόλει συμβέβηκε μήτε τὴν 

ἀρίστην πολιτεύεσθαι πολιτείαν, ἀχορήγητόν τε εἶ- 

γαι καὶ τῶν ἀναγκαίων, μήτε τὴν ἐνδεχομένην ἐκ 

τῶν ὑπαρχόντων, ἀλλά τινα φαυλοτέραν. Παρὰ 

πάντα δὲ ταῦτα τὴν μάλιστα πάσαις ταῖς πόλε- 

σιν ἁρμόττουσαν δεῖ γνωρίξειν" ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν 

ἀποφαινομένων περὶ πολιτείας. καὶ εἰ τἄλλα λέ- 

γουσι καλῶς, τῶν γε χρησίμων διαμαρτάνουσιν" οὐ 

γὰρ μόνον τὴν ἀρίστην δεῖ ϑεωρεῖν. ἀλλὰ παὶ τὴν 

δυνατήν' ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ῥάω καὶ κοινοτέραν 

ἁπάσαις. Νῦν δ᾽ οἵ μὲν τὴν ἀκροτάτην καὶ δεο- 

μένην πολλῆς χορηγίας δητοῦσε μόνον, οἱ δὲ μᾶλ- 

λον κοινήν τινὰ λέγοντες τὰς ὑπαρχούσας ἀναιροῦν- 

τες πολιτείας τὴν “ακωνικὴν ἢ τινα ἄλλην ἐπατ- 

ψοῦσι. Χρὴ δὲ τοιαύτην εἰσηγεῖσθαι τάξιν, ἣν ῥᾳ- 

δίως ἐπ τῶν ὑπαρχουσῶν καὶ πεισϑήσονται καὶ δυ- 

νήσονται ποινωνεῖν" ὥς ἐστιν οὐ;ς ἔλαττον ἔργον τὸ 

ἐπανορϑῶσαι πολιτείαν ἢ πατασκευάξειν ἐξαρχῆς. 

ὥσπερ καὶ τὸ μεταμανϑάνειν τοῦ μανϑάνειν ἐξαρ- 

χῆς. Διὸ πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ ταῖς ὑπαρχού- 

σαῖς πολιτείαις δεῖ δύνασθαι βοηϑεῖν τὸν πολιτι- 

κὸν, καϑάπερ ἐλέχϑη καὶ πρότερον" τοῦτο δὲ ἀδύ- 

νατοὸν ἀγνοοῦντα πόδα πολιτείας ἐστὶν εἴδη. Νῦν 
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δὲ μίαν δημοκρατίαν. οἴονταί τενες εἶναι, καὶ μίαν 

ὀλιγαρχίαν" οὐπ. ἔστι δὲ τοῦτ᾽ ἀληϑές᾽ ὥστε δεῖ 

τὰς διαφορὰς μὴ λανϑάνειν τὰς τῶν πολιτειῶν πό- 

ὅσαι καὶ συντίϑενταε ποσαχῶς" μετὰ δὲ τῆς αὐτῆς 

φρονήσεως ταύτης παὶ νόμους τοὺς ὠρίστους ἰδεῖν, 

καὶ τοὺς ἑκάστῃ. τῶν. πολιτειῶν ἅρμόττοντας. Πρὸς 

γὰρ τὰς πολιτείας τοὺς νόμους δεῖ τίϑεσϑαι; καὶ 

τίϑενται. πάντες, ἀλλ᾽ οὐ τὰς πολιτείας πρὸς τοὺς 

γόμους, Πολιτεία. μὲν, γάρ ἔστε τάξις ταῖς πόλε- 

σιν ἢ περὶ τὰς ἀρχὰς, τίνα τρόπον νενέμηνται, καὶ 

τί τὸ κύριον τῆς πολιτείας; καὶ τί τὸ τέλος ἑκά- 

ὅτης. τῆς κοινωνίας ἐστί. Νόμοι δὲ κεχωριόμένοι τῶν 

δηλούντων τὴν πολιτείαν, παϑ᾽ οὃς δεῖ τοὺς ἄρχον- 

τὰς ἄρχειν καὶ φυλάττειν τοὺς παραβαίνοντας αὖ- 

τούς. Ὥστε δῆλον, ὅτε τὰς διαφορὰς ἀναγκαῖον 

καὶ τὸν ἀὠῤιϑμὸν ἔχειν τῆς πολιτείας ἑκάστης καὶ 

πρὸς τὰς τῶν νόμων ϑέσεις" οὐ γὰρ οἷόν τε τοῦς 

αὐτοὺς νόμους «.συμφέρειν ταῖς ὀλιγαρχίαις, οὐδὲ 

ταῖς δημοπρατίαις πάδαις, εἴπερ δὴ πλείω, καὶ μὴ 

μία δημοπρατία μηδὲ ὀλιγαρχία μόνον ἐστίν. 

1. Ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ μεϑόδῳ περὶ τῶν πολει- 

τειῶν διειλόμεθα τρεῖς μὲν τὰς ὀρϑὰς πολιτείας, βα- 

διλείαν, ἀριστομρατίαν., πολιτείαν; τρεῖς δὲ τὰς τού- 

τῶν παρεμβάδεις, τυραννίδα μὲν βασιλείας, ὀλιγαρ: 

χίαν δὲ ἀριστοκρατίας, δημοκρατίαν δὲ πολιτείας, 

παὶ περὶ μὲν ἀριστοκρατίας καὶ βασιλείας εἴρητατ' 

(τὸ γὰρ περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ϑεωρῆδαι ταῦ- 

τὸ καὶ περὶ τούτων ἐστὶν εἰπεῖν τῶν ὀνομάτων" 

βούλεται γὰρ ἑκατέρα κατ᾽ ὠρετὴν συνιστάναε πε- 

χορηγημένην ") ἔτι δὲ τί διαφέρουσιν ἀλλήλων εἰρι- 

στομηρατία καὶ βασιλεία, καὶ πότε δεῖ βασιλείαν 

γομίξειν, διώρισται πρότερον" λοιπὸν περὶ πολιτείας 
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διελθεῖν τῆς τῷ ποινῷ προσαγορευομένης ὀνόματι, 

παὶ περὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν, ὀλιγαρχίας τε καὶ 

δημοκρατίας καὶ τυρανγίδος. Φανερὸν μὲν οὖν παὶ 

τούτων τῶν παρεμβάσεων τίς χειρίστη παὶ δευτέ- 

ρα τίς' ἀνάγκη γὰρ τὴν μὲν τῆς πρώτης καὶ ϑεῖιο- 

τάτης παρέμβασιν εἶναι χειρίστην. Τὴν δὲ βασιλεί- 

ἂν ἀναγκαῖον ἢ τοὔνομα μόνον ἔχειν οὐ οὖσαν, 

ἢ διὰ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τὴν τοῦ βασιλεύοντος" 

ὥστε τὴν τυραννίδα χειρίστην οὖσαν πλεῖστον ἐπέ- 

χεῖν πολιτείας. “)εύτερον δὲ τὴν ὀλιγαρχίαν" ἣ γὰρ 

ἀριστοκρατία διέστηκεν ὠπὸ ταύτης πολὺ τῆς πολε- 

τείας" μετριωτάτην δὲ τὴν δημομρατίαν. Ἤδη μὲν 

οὖν τις ὠπεφήνατο καὶ τῶν πρότερον οὕτως, οὐ μὴν 
εἰς ταὐτὸ βλέψας ἡμῖν ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔπρινε, πα- 

σῶν μὲν οὐσῶν ἐπιεικῶν οἷον ὀλιγαρχίας τε χρή- 

στῆς καὶ τῶν ἄλλων, χειρίστην δημοκρατίαν, φαύ- 

λων δὲ ἀρίστην. Ἡμεῖς δ᾽ ὅλως ταύτας ἐξημαρτη- 

μένας εἶναί φαμεν" καὶ βελτίω μὲν ὀλιγαρχίαν ἄλ- 

λην ἄλλης, οὐ καλῶς ἔχει λέγειν, ἧττον δὲ φαύ- 

λην. ᾿Δλλὰ περὶ μὲν τῆς τοιαύτης κρίσεως ἀφείσϑω 

τανῦν. Ἡμῖν δὲ πρῶτον μὲν διαιρετέον, πόσαι δι᾽α- 

φοραὶ τῶν πολιτειῶν, εἴπερ ἐστὶν εἴδη πλείονα τῆς 

τε δημοηῃρατίας καὶ τῆς ὀλιγαρχίας" ἔπειτα τίς πκοι- 

γοτάτη, καὶ τίς αἱρετωτάτη μετὰ τὴν ἀρίστην πο- 

λιτείαν, πᾶἂν εἴ τις ἄλλη τετύχηκεν ἀριστοκρατικὴ 

καὶ συνεστῶδα καλῶς, ἀλλὰ ταῖς πλείσταις ἄρμότ- 

τουδα πόλεσι τίς ἐστιν. Ἔπειτα καὶ τῶν ἄλλων τίς 

τίσιν αἱρετή" τάχα γὰρ τοῖς μὲν ἀναγκαία δημο- 

κρατία μᾶλλον ὀλιγαρχίας, τοῖς δ᾽ αὕτη μᾶλλον 

ἐπείνης. Μετὰ δὲ ταῦτα τίνα τρόπον δεῖ καϑιστά- 

γαι τὸν βουλόμενον ταύτας τὰς πολιτείας, λέγω δὲ 

δημοπρατίως τε καϑ' ἕκαστον εἶδος καὶ πάλιν ὁλε- 
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γαρχίας. Τέλος δὲ, πάντων τούτων ὅταν ποιηδσώ- 

μεϑα συντόμως τὴν ἐνδεχομένην μνείαν, πειρατέον. 

ἐπελθεῖν. τίνες φϑοραὶ καὶ τίνες σωτηρίαι τῶν πο- 

λιτειῶν καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς ἑκάστης, καὶ διὰ τίνας 

αἰτίας ταὐτας μάλιστα γίνεσθαι. πέφυπε. 

1Π. Τοῦ μὲν οὖν εἶναι πλείους πολιτείας αἴὔτι- 

ον, ὅτι πάσης ἐστὶ μέρη πλείω πόλεως τὸν ἀριϑιμόν" 

πρῶτον μὲν γὰρ ἐξ οἰκιῶν συγκειμένας πάσας δρῶ 

μὲν τὰς πόλεις - ἔπειτα πάλιν τούτου τοῦ πλήϑους 

τοὺς μὲν εὐπόρους ἀναγκαῖον εἶναι, τοὺς δ᾽ ἀπό- 

ρους, τοὺς δὲ μέσους" καὶ τῶν εὐπόρων δὲ καὶ 

τῶν ἀπόρων τὸ μὲν ὁπλιτωοιὸν, τὸ δ’ ἄνοπλον. Καὲὶ 

τὸν μὲν γεωργικὸν δῆμον δρῶμεν ὄντα, τὸν δ᾽ ἀγο- 

ραῖον, τὸν δὲ βάναυδον. Καὶ τῶν γνωρίμων εἰσὲ 

διαφοραὶ καὶ κατὰ τὸν πλοῦτον καὶ κατὰ τὰ με- 

γέϑη τῆς οὐσίας, οἷον ἱπποτροφίας" τοῦτο γὰρ οὐ 

ῥάδιον μὴ πλουτοῦντας ποιεῖν. “:όπὲερ ἐπὶ τῶν 

ὠρχαίων χρόνων ὅδαις πόλεσιν ἐν τοῖς ἵπποις ἢ δύ- 

γαμις ἦν, ὀλιγαρχίαι παρὰ τούτοις ἦσαν ἐχρῶν- 

το δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους ἵπποις πρὸς τοὺς ἀδστυ- 

γείτονας. οἷον Ἐρετριεῖς καὶ Χαλπιδεῖς, καὶ Μά- 

γνητες οἱ ἐπὶ Μαιάνδρῳ καὶ τῶν ἄλλων πολλοὲ πε- 

ρὲ τὴν ᾿ἡσίαν. Ἔτι πρὸς ταῖς κατὰ πλοῦτον δια- 

φοραῖς ἐστιν ἢ μὲν κατὰ γένος, ἢἣ δὲ κατ᾽ ἀρετὴν, 

κὰν εἴ τε δὴ τοιοῦτον ἕτερον εἴρηται πόλεως εἶναε 

μέρος ἐν τοῖς περὶ τὴν ἐριστομρατίαν" ἐκεῖ γὰρ 

διειλόμην, ἐκ πόδων μερῶν ἀναγκαίων ἐστὶ πᾶσα 

πόλις. Τούτων γὰρ τῶν μερῶν ὁτὲ μὲν πάντα με- 

τέχεε τῆς πολιτείας, ὅτὲ δὲ ἐλάττω, δτὲ δὲ πλείω. 

Φανερὸν τοίνυν, ὅτι πλείους ἀναγκαῖον εἶναι πολε- 

τείας εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων" καὶ γὰρ ταῦτ᾽ 

εἴδει: διαφέρεε τὰ μέρη σφῶν αὐτῶν. Πολιτεία μὲν 
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γὰρ ἢ τῶν ἀρχῶν τάξις ἐστί: ταὐτὴν δὲ διανέ- 

ἵμονται πάντες ἢ κατὰ τὴν δύναμιν 'τῶν μετεχόν- 

τῶν, ἢ κατὰ τινὰ αὐτῶν ἰσότητα ποινήν, λέγω δ᾽ 

“οἷον τῶν ἀπόρων ἢ τῶν εὐπόρων, ἢ ποινήν τιν’ ἐἰμ- 

φοῖν. ᾿Αναγκαῖον ἄρα πολιτείας. εἶναε τοσαύτας. 

δὅσαϊπὲρ τάξεις πατὰ τὰς ὑπεροχάξφ εἰδε καὶ κατὰ 

τὰς διαφορὰς τῶν μορίων. Μάλιστα. δὲ δοκοῦσιν 

“εἶναι δύο, πκαϑάπερ. ἐπὶ τῶν πνευμάτων λέγεταε 

"τὰ μὲν βόρεια τὰ δὲ νότια; τὰ δ᾽ ἄλλα τούτων 

᾿παρεμβάδε:ς: οὕτω. αὶ τῶν πολιτειῶν δύο, δῆμος. 

καὶ ὀλιγαρχία " τὴν γὰρ. ἀὠριστοκμρατίαν τῆς ὀλε- 

γαρχίας εἶδος τιϑέασιν, ὡς οὖσαν. ὀλιγαῤχίαν τινὰ, 

καὶ τὴν καλουμένην πολιτείαν δημοπρατίαν., ὥσπερ 

ἐν τοῖς πνδεύμαδε τὸν μὲν ϑέφυρον τὸῦ βορέου, τοῦ 

δὲ νότου τὸν εὖρογ. Ὁμοίως δ᾽ ἔχει: καὶ περὲ τὰς 

ὡρμονίας, ὥς φασί τινες" καὶ γὰρ ἐκεῖ τίϑενται εἴ- 

δὴ δύο, τὴν δωριστὶ καὶ τὴν φρυγιστὶ, τὰ δ᾽ ἄλλα 

συντάγματα τὰ μὲν δώρια τὰ δὲ φρύχγεα. καλοῦσι. 

Μάλιστα μὲν οὖν εἰώϑασιν οὕτως ὑπολαμβάνειν πε- 

ρὶ τῶν πολιτειῶν" ἀληθέστερον δὲ παὶ βέλτιον, ὡς 

ἡμεῖς διείλομεν, δυεῖν ἢ μιᾶς οὔσης τῆς καλῶς συν- 

εστηκυίας, τὰς ἄλλας εἶναε παρεκβάσεις, τὰς μὲν 

τῆς εὖ κεκραμένης ἁρμονίας, τὰς δὲ τῆς ἀρίστης 

πολιτείας, ὀλιγαρχικὰς μὲν τὰς δσυντονωτέρας καὶ 

δεσποτικωτέρας, τὰς δ᾽ ἀνειμένας καὶ μαλακὰς δη- 

μοτικμάς. Οὐ δεῖ δὲ τιϑέναε δημοκρατίαν, Ἠαϑάπερ 

εἰώϑασί τινες νῦν ἁπλῶς οὕτως, ὅπου κύριον τὸ 

πλῆϑος" καὶ γὰρ ἐν ταῖς ὀλίγαρχίαις καὶ πανταχοῦ 

τὸ πλέον μέρος κύριον" οὐδ᾽ ὀλιγαρχίαν, ὅπου κύ- 

ριοι τῆς πολιτείας ὀλίγοι. Εἰ γὰρ εἴησαν οἱ πάντες 

χίλιοι καὶ τριακόσιοι, καὶ τούτων οἵ χίλιοι πλού- 

ὅιοι, καὶ μὴ μεταδιδοῖεν ὠρχῆς τοῖς τριακοσίοις καὶ 
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πένησιν, ἐλευϑέροις οὖσι παὶ τὦλλα δμοίοις, οὐδεὶς 

ἂν φαίη δημοπρατεῖσθαι τούτους. Ὁμοίως δὲ παὶ 

εἰ πένητες μὲν ὀλίγοι εἶεν, κρείττους δὲ τῶν εεὐπό- 

ρων,. πλειόνων, ὄντων, οὐδεὶς ἂν. ὀλιγαρχίαν προς- 

. ἀγορεύσειεν. οὐδὲ τὴν τοιαύτην," εἰ τοῖς ἄλλοις οὖ- 

δι πλουσίοις μὴ μετείη τῶν τιμῶν. Μᾶλλον τοίνυν 

λεκτέον, ὅτι - δῆμος μέν ἐστὶν; ὅταν οἱ ἐλεύϑεροτ κύ- 

ριοι ὦσιν, ὀλιγαρχία δ᾽, ὅταν ὁΐ πλούσιοι. ᾿ἀλλὰ 

συμβαίνει τοὺς μὲν πολλοὺς ᾿εἶνάε, τοὺς δ᾽ ὀλίγους " 

“ἐλεύϑερος μὲν γὰρ πολλοὶ, πλούσιοι δ᾽ ὀλίγο. Καὶ 

γὰρ ἂν, εἰ κατὰ μέγεϑος διενέμοντο τὰς ὠρχὰς, ὥς- 

περ ἐν Αἰθιοπίᾳ φασί τινες, ἢ πατὰ κάλλος, ὀλι- 

γαρχία ἦν. ἄν- ὀλίγον γὰρ τὸ πλῆϑος καὶ τὸ 'τῶν 

καλῶν. καὶ, τὸ. τῶν «μεγάλων... Οὐ μὴκ' ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τούτοις μόνον ἱκανῶς ἔχει διωρίσϑαι τὰς πολιτεῖας 

- ταύτας" ἀλλ᾽ ἐπεὶ πλείονα μόριὰ καὶ τοῦ δήμου καὶ 

τῆς. ὀλιγαρχίας εἰσὶν, ἔτι διαληπτέον.. ὡς. οὔτ᾽ -ἂν 

οὗ ἐλεύϑεροὶ ὀλίγοι ὄντες πλειόνων. καὶ μὴ ἕλευϑέ- 

ρων ἄρχωσι, δῆμος οἷον ἐν ᾿Δπολλωνίᾳ τῇ ἐν τῷ 

Ἰονίῳ καὶ ἐν Θήρᾳ" ἐν τούτων γὰρ ἑκατέρᾳ τῶν 

πόλεων ἐν ταῖς τιμαῖς ἦδαν οἱ διαφέροντες κατ᾽ εὐ- 

γένειαν καὶ πρῶτοι κατασχόντες. τὰς ἀποικίας. .ὀλί- 

γοι ὄντες πολλῶν" οὔτε ἂν, εἰ πλούσιοι, διὰ τὸ πατὰ 

᾿πλῆϑος ὑπερέχειν, δῆμος" οἷον ἂν ἐν Κολοφῶνε. τὸ 

παλαιόν" ἐκεῖ γὰρ ἐκέκτηντο μακρὰν οὐσίαν οἱ πλεί- 

οὐς, πρὶν γενέσθαι τὸν πόλεμον τὸν πρὸς. “υδούς. 

᾽4λλ’ ἔστι δημοκρατία μὲν, ὅταν. οἵ ἐλεύϑεροι παὶ 

ἄποροι πλείους ὄντες κύριοι τῆς ἀρχῆς ὠσιν" ὀλι- 

γαρχίαι δὲ, ὅταν οἱ πλούσιοι παὶ εὐγενέστεροι ὀλί- 

γοι ὄντες. Ὅτι μὲν οὖν πολιτεῖαι πλείους, παὶ δι᾽ 

ἣν αἰτίαν, εἴρηται. Ζιότι δὲ πλείους τῶν εἰρημέ- 

νῶν. καὶ τίγες καὶ διὰ τί, λέγωμεν, ἀρχὴν λαβόν- 
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τες τὴν εἰρημένην πρότερον. Ὁμολογοῦμεν γὰρ οὐχ 

ἕν μέρος, ἀλλὰ πλείω πᾶσαν ἔχειν πόλιν" ὥσπερ 

οὖν εἰ δώου προῃρούμεϑα λαβεῖν εἴδη, πρῶτον ἂν 

ἀἐποδιωρίξομεν, ὅπερ ἀναγκαῖον πᾶν ἔχειν δῶον, 

οἷον ἔνιά τε τῶν αἰσθητηρίων καὶ τὸ τῆς τροφῆς 

ἐργαστικὸν καὶ δεκτικὸν, οἷον στόμα καὶ κοιλίαν, 

πρὸς δὲ τούτοις, οἷς κινεῖται μορίοις ἕκαστον αὐτῶν. 

ΕἸ δὴ τοσαῦτα εἴδη μόνον, τούτων δ᾽ εἶεν διαφο- 

ραὶ, λέγω δ᾽ οἷον στόματός τινα πλείω. γένη καὶ 

ποιλίας καὶ τῶν αἰσθητηρίων. ἔτει δὲ καὶ τῶν γενή- 

τικῶν μορίων, ὃ τῆς συφεύξεως τῆς τούτων ἐριϑιμὸς 

ἐξ ἀνάγκης ποιήσει πλείω γένη δώων᾽ οὐ γὰρ οἷόν 

τε ταὐτὸν δῶον ἔχειν πλείους στόματος διαφοράς " 

ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ ὥτων' ὥσϑ᾽, ὅταν. ληφθῶσι τούτων 

πάντες οἱ ἐνδεχόμενοι . σδυνδυαδμοὶ, “ποτήδουσιν εἴδη 

δῴώου, καὶ τοσαῦτ᾽ εἴδῃ τοῦ δώου, δόαίπερ αἱ συ- 

Φεύξεις τῶν ἀναγκαίων. μορίων εἰσί. Τὸν αὐτὸν δὲ 

τρόπον καὶ τῶν εἰρημένων πολιτειῶν" μαὶ γὰρ. αἵ 

πόλεις οὐκ ἐξ ἑνὸς ἀλλ’ ἐμ πολλῶν σύγπεινται με- 

ρῶν, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις. “Ἐν μὲν οὖν ἐστε 

τὸ περὶ τὴν τροφὴν πλῆϑος, οἵ καλούμενοι γεωργοί. 

“Ζεύτερον δὲ τὸ καλούμενον βάναυσον" ἔστι δὲ τοῦ- 

το περὶ τὰς τέχνας, ὧν ἄνευ πόλιν ἀδύνατον οἰκεῖ: 

σϑαι" τούτων δὲ τῶν τεχνῶν τὰς μὲν ἐξ ἀνάγπης 

ὑπάρχειν δεῖ, τὰς δ᾽ εἰς τρυφὴν ἢ τὸ καλῶς. φῆν. 

Τρίτον δ’ ἀγοραῖον" λέγω δὲ ἀγοραῖον τὸ περὶ τὰς 

πράσεις καὶ τὰς ὠνὰς καὶ τὰς ἐμπορίας καὶ παπη- 

λείας διατρῖβον. Τέταρτον δὲ τὸ ϑητικμόν. Πέμπτον 

δὲ γένος τὸ προπολεμῆδον, ὃ τούτων οὐδὲν ἧττόν 

ἐστιν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, εἰ μέλλουσι μὴ δου- 

λεύσειν τοῖς ἐπιοῦσι" μὴ γὰρ ἕν τῶν ἀδυνάτων ἧ, 

πόλιν ἄξιον εἶναι καλεῖν τὴν φύσει δούλην" αὐτάρ- 
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γης γὰρ ἡ πόλις- τὸ δὲ δοῦλον οὐκ αὔταρκες. 41:ό- 

περ ἐν τῇ Πολιτείᾳ κομψῶς τοῦτο οὐχ ἱκανῶς δ' 

εἴρηται: φησί γὰρ ὃ Σωκράτης ἐκ τεττάρων τῶν 

ἀναγκαιοτάτων πόλιν συγκεῖσθαι" λέγει δὲ τούτους 

ὑφάντην "αὶ γεωργὸν καὶ σκυτοτόμον καὶ οἷπκοδό- 

μον. Πάλιν δὲ προστίϑησιν, ὡς οὐκ αὐτάρκων τού- 

τῶν, χαλκέα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἀναγπαίοις βοσπή- 

μασιν, ἔτι δὲ ἔμπορόν τε καὶ κάπηλον,. παὶ πάντα 

ταῦτα γίνεται πλήρωμα τῆς πρώτης πόλεως" ὧς 

τῶν ἀναγκαίων γὲ χάριν πᾶσαν πόλιν συνεστηγυῖϊ- 

αν, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ καλοῦ μᾶλλον, ἴσον τε δεομένην 

σηυτέων καὶ γεωργῶν. Τὸ δὲ προπολεμοῦν οὐ πρό- 

τερον ἀποδίδωσι μέρος, πρὶν ἢ τῆς χώρας αὐξο- 

μένης κπαὶ τῆς τῶν πλησίον ἁπτομένων εἰς πόλε- 

μον παταστῶσϊιν. ᾿Ζ“λλὰ μὴν καὶ ἐν τοῖς τέτταρσε 

καὶ τοῖς ὁποσοιδοῦν κοινωνοῖς ἀναγκαῖον εἶναί τι- 

να τὸν ἀποδώσοντα καὶ Ἠριγοῦντα. τὸ δίκαιον. Ἐἶ- 

πὲρ οὖν καὶ ψυχὴν ἄν τις ϑείη δώου μόριον μᾶλ- 

λον ἢ σῶμα, καὶ πόλεων τὰ τοιαῦτα μᾶλλον 9ε- 

τέον τῶν εἰς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν συντεινόντων, 

τὸ πολεμικμὸν καὶ τὸ μετέχον δικαιοσύνης διπκαστι- 

πῆς" πρὸς δὲ τούὔύτοις τὸ βουλευόμενον, ὅπερ ἐστὶ 

συνέσεως πολιτικῆς ἔργον. Καὶ ταῦτ᾽ εἴτε πεχω- 

ριόσμένως ὑπάρχει τισὶν, εἴτε τοῖς αὐτοῖς, οὐδὲν 

διαφέρει πρὸς τὸν λόγον" καὶ γὰρ ὅπλιτεύειν καὶ 

γεωργεῖν συμβαίνει τοῖς αὐτοῖς πολλάκις. Ὥστε, 

εἴπερ καὶ ταῦτα καὶ ἐκεῖνα ϑετέα μόρια τῆς πό- 

λεωξ, φανερὸν, ὅτι τό γε ὁπλιτικὸν ἀναγκαῖόν ἐστι 

μόριον τῆς πόλεως. Ἕβδομον δὲ τὸ ταῖς οὐσίαις λει- 

τουργοῦν, ὃ παλοῦμεν εὐπόρους. Ὄγδοον δὲ τὸ δη- 

μιουργικπὸν καὶ τὸ περὶ τὰς ἀρχὰς λειτουργοῦν, εἴ- 

πὲρ ἄνευ ἀρχόντων ἀδύνατον εἶναι πόλιν. ᾿Ἄναγ- 
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καῖον οὖν εἶναί τινας τοὺς δυναμένους ἄρχειν, παὶ 

λειτουργοῦντας ἢ συνεχῶς ἢ κατὰ μέρος τῇ πόλεε 

ταύτην τὴν λειτουργίαν. “οιπὰ δὲ, περὶ ὧν τυγχά- 

γομὲν διωριπότες ἀρτίως. τὸ βουλευόμενον καὶ πρῖ- 

ψον περὶ τῶν δικαίων τοῖς εἰμφισβητοῦσιν. Εἴπερ 

οὖν ταῦτα δεῖ γενέσϑαι ταῖς πόλεσε καὶ καλῶς γίνε- 

σϑαι καὶ δικαίως, ἀναγκαῖον καὶ μετέχοντας εἶναί 

τινας ἀρετῆς τῶν πολιτικῶν. Τὰς μὲν οὖν ἄλλας 

δυνάμεις τοῖς αὐτοῖς ὑπάρχειν ἐνδέχεσθαι δοκεῖ πολ- 

λοῖς, οἷον τοὺς αὐτοὺς εἶναι προπολεμοῦντας παὶ 

γεωργοῦντας παὶ τεχνίτας, ἔτι δὲ τοὺς βουλευομέ- 

γοὺς τὲ καὶ πρίνοντας" ἀντιποιοῦνται δὲ καὶ τῆς 

ἀρέτῆς πώντες, καὶ τὰς πλείστας ἄρχειν οἴονται δύ- 

νασϑαι, ἀλλὰ. πένεσϑαι καὶ πλουτεῖν τοὺς αὐτοὺς 

ἀδύνατον" διὸ ταῦτα μέρη μάλιστα εἶναι δοκεῖ πό- 

λεὼς οἵ εὔποροι καὶ οἱ ἄποροι. Ἔτι δὲ διὰ τὸ ὡς 

ἐπιτοπολὺ τοὺς μὲν ὀλίγους εἶναι, τοὺς δὲ πολλοὺς, 

ταῦτα ἐναντία μέρη φαίνεται τῶν τῆς πόλεως μορί- 

ν᾿ ὥστε καὶ τὰς πολιτείας κατὰ τὰς ὑπεροχὰς 

τούτων πκαϑιστῶσε' καὶ δυο πολιτεῖαε δοκοῦσιν εἶ- 

γαι, δημοκρατία καὶ ὀλιγαρχία. Ὅτε μὲν οὖν εἶδε 

πολιτεῖαι πλείους καὶ διὰ τίνας αἰτίας, εἴρηται πρό- 

τερον" ὅτι δ’ ἐστὶ καὶ δημοκρατίας εἴδη πλείω καὶ 

ὀλιγαρχίας, λέγωμεν. 

1Π|.. Φανερὸν δὲ τοῦτο παὶ ἐπ τῶν εἰρημένων" 

εἴδη γὰρ πλείω τοῦ τε δήμου παὶ τῶν λεγομένων γνω- 

ρίμων ἐστίν" οἷον δήμου μὲν εἴδη, ἕν μὲν οἵ γεωργοὶ, 

ἕτερον δὲ τὸ περὶ τὰς τέχνας" ἄλλο δὲ τὸ ἀγοραῖον, 

τὸ περὶ ὠνὴν καὶ πρᾶσιν διατρῖβον- ἄλλο δὲ τὸ πε- 

ρὶ τὴν ϑάλατταν καὶ τούτου τὸ μὲν πολεμικὸν, τὸ 

'δὲ χρηματιστικὸν, τὸ δὲ πορϑμευτικὸν, τὸ δὲ ὧλιε- 

εὐτικόν. Πολλαχοῦ γὰρ ἕκαστα τούτων πολύοχλα" 
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οἷον ἁλιεῖς μὲν ἐν Τάραντι καὶ Βυξαντίῳ, τριηρι- " 

κὸν δ᾽ ᾿ϑήνησιν, ἐμπορικὸν δὲ ἐν “ἰγίνῃ καὶ Χίῳ, 

πορϑμικμὸν ἐν Τενέδῳ. Πρὸς δὲ τούτοις τὸ χερνη- 

τικὸν καὶ τὸ μιιρὰν ἔχον οὐσίαν, ὥστε μὴ δύνα- 

ὅϑαι δχολάξφειν: ἔτι τὸ μὴ ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν 

ἐλεύϑερον, μὰν εἴ τι τοιοῦτον ἑτέρου πλήϑους εἶδος. 

Τῶν. δὲ γνωρίμων πλοῦτος, εὐγένεια, ἀρετή , παι- 

δεία, καὶ τὰ τούτοις λεγόμενα κατὰ τὴν διαφοράν. 

“ημοκμρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη ἢ, λεγομένη μάλε- 

στα πατὰ τὸ ἴσον" ἴσον γάρ φησιν ὃ νόμος ὃ τῆς 

τοιαύτης δημοκρατίας, τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπάρχειν 

τοὺς ὠπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι 

ὁποτερουσοῦν., ἀλλ’ ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ. γὰρ 

ἐλευϑερία μάλιστ᾽ ἐστὶν ἐν δημοηρὰατίᾳ, παϑάπερ. ὃς 

πολαμβάνουσί τινες, παὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μά- 

λιότα, κοινωνούντων ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτεί- 

ας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων ὃ δῆμος, κύριον δὲ τὸ 

δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύ- 

την. Ἣν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο, Ἶ4λλο 

δὲ τὸ τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τιμημάτων εἶναι, βραχέων δὲ 

τούτων ὄντων᾽ δεῖ δὲ τῷ τπτωμένῳ. ἐξουσίαν εἶναι 

μετέχειν. καὶ τὸν ὠποβάλλοντα μὴ μετέχειν, Ἕτε- 

ρον εἶδος δημοκρατίας, τὸ μετέχειν ἅπαντας τοὺς 

πολίτας, ὅσοι ἀνυπεύϑυνοι, ἄρχειν δὲ τὸν νόμον. 

Ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας, τὸ πᾶσι μετεῖναι τῶν 

ἀρχῶν, ἐὰν μόνον ἦ πολίτης, ἄρχειν δὲ τὸν νόμον. Ί 
Ἕτερον δ᾽ εἶδος δημοκρατίας, τἄλλα μὲν εἶναι ταὖύ- 

τά, πύριον δ᾽ εἶναι τὸ πλῆϑος καὶ μὴ τὸν νόμον. 

Τοῦτο δὲ γίνεται, ὅταν τὰ φηφίόσματα κύρια ἦ, ἀλ- 

λὰ μὴ ὃ νόμος: συμβαίνει δὲ τοῦτο διὰ τοὺς δημα- 

γωγούς᾽ ἐν μὲν γὰρ ταῖς κατὰ νόμον δημοκρατου- 

μέναις οὐ γίνεται δημαγωγός. ἀλλ᾽ οἱ βέλτιστοι τῶν 
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“πολιτῶν εἶσιν ἐν προεδρίᾳ᾽ ὅπου δ᾽ οἱ νόμοι μὴ εἰσι 

ώριοι, ἐνταῦϑα γίνονται δημαγωγοί. Μόναρχος 

γὰρ ὃ δῆμος γίνεται σύνθετος εἷς ἐξ πολλῶν" οἱ γὰρ 

πολλοὶ κύριοί εἰσιν, οὐχ ὡς ἕκαστος, ἀλλὰ. πάν- 

τες. Ὅμηρος δὲ ποίαν λέγει οὐκ ἐγαϑὸν εἶναι πολυ- 

ποιραγίην, πότερον ταύτην, ἢ ὅταν πλείους ὦσιν οἱ 

ἄρχοντες, ὥς ἕκαστος, ἄδηλον. Ὁ δ᾽ οὖν τοιοῦτος 
κι 

δῆμος, ἅτε μόναρχος ὦν, φΦητεῖ μοναρχεῖν, διὰ τὸ 

μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ νόμου, καὶ γίνεται δεσποτιπός " 

ὥστε οἱ κόλακες ἔντιμοι. Καὶ ἔστιν ὃ τοιοῦτος δῆ- 

μος ἀνάλογον τῶν μοναρχιῶν τῇ τυραννίδι" διὸ καὶ 

τὸ ἦϑος τὸ αὐτὸ, καὶ ἄμφω δεόσποτικὰ τῶν βελτιό- 

γῶν. Καὶ τὰ ψηφίσματα. ὥσπερ ἐκεῖ τὰ ἐπιτάώγμα- 

τα καὶ ὃ δημαγωγὸς καὶ ὃ κόλαξ οἱ αὐτοὶ καὶ ἐ- 

γάλογον" καὶ μάλιστα δ᾽ ἑκάτεροι ἰσχύουσιν οἱ μὲν 

κόλαπες παρὰ τυράγγοις, οἱ δὲ δημαγωγοὶ τοῖς δή- 

μοις τοῖς τοιούτοις, Λἴτιοι δέ εἰσι τοῦ εἶναι τὰ ψφη- 

φίσματα κύρια ἀλλὰ μὴ τοὺς νόμους οὗτοι πάντα 

ἀνάγοντες εἰς τὸν δῆμον" συμβαίνει γὰρ αὐτοῖς γί- 

ογεσϑαῖ μεγάλοις, διὰ τὸ τὸν μὲν δῆμον εἶναι κύρει- 

ον, τῆς δὲ τοῦ δήμου δόξης τούτους" πείϑεται γὰρ 

τὸ πλῆϑος τούτοις. Ἔτι δὲ οἱ ταῖς ἀρχαῖς ἐγκα- 

λοῦντες τὸν δῆμόν φασι δεῖν πρίνειν᾽ ὃ δὲ ἀσμέ- 

γῶς δέχεται τὴν πρόκλησιν: ὥστε καταλύονται πᾶ- 

ὅαι αἱ ἀρχαί... Εὐλόγως δὲ ἂν δόξειεν ἐπιτιμᾶν 

ὃ φάσκων τὴν τοιαύτην εἶναι δημοκρατίαν, οὐ πο- 

λιτείαν. ὅπου γὰρ μὴ νόμοι ἄρχουσιν, οὐ ἔστι 

πολιτεία δεῖ γὰρ τὸν μὲν νόμον ἄρχειν πάντων, 

τῶν δὲ καϑ᾽ ἕκαστα τὰς ἀρχὰς, καὶ τὴν πολιτεί- 

αν πρίνειν. Ὥστ’, εἴπερ ἐστὶ δημοκρατία μία τῶν 

πολιτειῶν, φανερὸν, ὡς ἣ τοιαύτη κατάστασις, ἐν 

ἡ ψηφίσμασι πάντα διοικεῖται, οὐδὲ δημοκρατία 
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πυρίως οὐϑὲν γὰρ ἐνδέχεται ψήφισμα εἶναι καϑό- 

λου. Τὰ μὲν οὖν τῆς δημοκρατίας εἴδη διωρίσϑῶ 

τὸν. τρόπον τοῦτον. 

ν. Ὀλιγαρχίας δὲ εἴδη ἕν μὲν, τὸ ἀπὸ τιμη- 

μάτων εἶναι τὰς ὠρχὰς τηλιμούτων, ὥστε τοὺς ἀπό- 

ροὺς μὴ μετέχειν πλείους ὄντας, ἐξεῖναι δὲ τῷ κτῶ- 

μένῳ μετέχειν τῆς πολιτείας. Ἄλλο δὲ, ὅταν ἀπὸ 

τιμημάτων μιπρῶν ὧσιν αἱ ἀρχαὶ, παὶ αἱρῶνται 

αὐτοὶ τοὺς ἐλλείποντας. ν μὲν οὖν ἐξὶ' πάντων τού- 

τῶν τοῦτο ποιῶσι, δομεῖ τοῦτ᾽ εἶναι μᾶλλον ἐρι- 

στοκρατιμὸν, ἐὰν δ᾽ ἐγηε τινῶν ἀφωρισμένων, ὀλι- 

γαρχικόν. Ἕτερον εἶδος ὀλιγαρχίας, ὅταν παῖς ἀν- 

τὶ πατρὸς εἰσίῃ. Τέταρτον δ᾽, ὅταν ὑπάρχῃ τό τε 

γῦν λεχϑὲν, καὶ ἄρχῃ μὴ ὃ νόμος ἀλλ᾽ οἱ ἄρ- 

χοντες" καὶ ἔστιν ἀντίστροφος αὕτη ἐν ταῖς ὀλιγαρ- 

χίαις, ὥσπερ ἢ τυραννὶς ἐν ταῖς μονωαρχίαις, καὶ 

περὶ ἧς τελευταίας εἴπομεν δημοκρατίας ἐν ταῖς δη- 

μοηρατίαις " πκπαὶ καλοῦσι δὴ τὴν τοιαύτην ὀλιγαρ- 

χίαν δυναστείαν. Ὀλιγαρχίας μὲν οὖν εἴδη τοσαῦ- 

τὰ καὶ δημοκρατίας. Οὐ δεῖ δὲ λανϑάνειν, ὅτι πολ- 

λαχοῦ συμβέβηκεν, ὥστε τὴν μὲν πολιτείαν τὴν κα- 

τὰ τοὺς νόμους μὴ δημοτικὴν εἶναι, διὰ δὲ τὸ ἦϑος 

παὶ τὴν ἀγωγὴν πολιτεύεσθαι δημοτικῶς" ὁμοίως 

δὲ πάλιν παρ’ ἄλλοις τὴν μὲν κατὰ τοὺς νόμους εἷ- 

γαι πολιτείαν δημοτικωτέραν, τῇ δ᾽ ἀγωγῇ καὶ τοῖς 

ἤϑεσιν ὀλιγαρχεῖσθαι μᾶλλον. Συμβαίνει δὲ τοῦτο 

μάλιστα μετὰ τὰς μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν" οὐ γὰρ 

εὐθὺς μεταβαίνουσιν, ἀλλὰ ἀγαπῶσι τὰ πρῶτα μι- 

μρὰ πλεονεκτοῦντες παρ’ ἀλλήλων" ὥσϑ᾽ οἱ μὲν νό- 

μοι διαμένουσιν οἱ προὔπάρχοντες, πρατοῦσι δ᾽ οἵ 

μεταβάλλοντες τὴν πολιτείαν. Ὅτι δ᾽ ἐστὶ τοσαῦ- 

τὰ εἴδη δημοπρατίας καὶ ὀλιγαρχίας, ἐξ αὐτῶν τῶν 
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εἰρημένων φανερόν ἐστιν" ἀνάγκη γὰρ ἢ πάντα τὰ 

εἰρημένα μέρη τοῦ δήμου ποινωνεῖν τῆς πολιτείας. 

ἢ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή. Ὅταν μὲν οὖν τὸ γεωργικὸν 

καὶ τὸ κεκτημένον μετρίαν οὐσίαν κύριον ἡ τῆς πο- 

λιτείας, πολιτεύονται κατὰ νόμους" ἔχουσι γὰρ ἐρ- 

γαξόμενοι δῆν,. οὐ δύνανται δὲ δχολάξειν: ὥστε 

τὸν νόμον ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάξουσε τὰς ἀναγ- 

παίας ἐ:ωιληδσίας. Τοῖς δὲ ἄλλοις μετέχειν ἔξεστιν, 

ὅταν πτήσωντα:ι τὸ τίμημα τὸ διωριδόμένον ὑπὸ τῶν 

γόμων" ὅλως μὲν γὰρ τὸ μὲν μὴ ἐξεῖναι πᾶσιν, ὀλι- 

γαρχικόν- τὸ δὲ δὴ ἐξεῖναι σχολάξφειν ἀδύνατον, 

μὴ προσόδων οὐσῶν. Τοῦτο μὲν οὖν εἶδος ἕν δημο- 

μρατίας διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. Ἕτερον δὲ εἶδος 

διὰ τὴν ἐχομένην αἵρεσιν" ἔστι γὰρ καὶ πᾶσιν ἐξεῖ- 

ναι τοῖς ἀνυπευϑύνοις κατὰ τὸ γένος μετέχειν, [μὴ] 

μέντοι δυναμένοις ὀχολάδειν" διόπερ ἐν τῇ τοιαύ- 

τῇ δημοκρατίᾳ οἱ νόμοι ἄρχουσι, διὰ τὸ μὴ εἶναε 

πρόσοδον. Τρίτον δ᾽ εἶδος, τὸ πᾶσιν ἐξεῖναι, ὅδόοε 

ἂν ἐλεύϑεροι ὥσε, μετέχειν τῆς πολιτείας, μὴ μέν- 

τοι μετέχειν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν" ὥστ᾽ ἀναγ- 

πκαῖον καὶ ἐν ταύτῃ ἄρχειν τὸν νόμον. Τέταρτον 

δὲ εἶδος δημοκρατίας ἢ τελευταία τοῖς χρόνοις ἐν 

ταῖς πόλεσι γεγενημένη. Ζ4ιὰ γὰρ τὸ μείξους γεγο- 

γέναι πολὺ τὰς πόλεις τῶν ἐξ ὑπαρχῆς, παὶ προξς- 

ὅδων ὑπάρχειν εὐπορίας, μετέχουσε μὲν πάντες 

τῆς πολιτείας διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ πλήϑους, ποι- 

γωνοῦσι δὲ καὶ πολιτεύονται διὰ τὸ δύνασϑαι 6χο- 

λάξφειν καὶ τοὺς ἀπόρους, λαμβάνοντας μισϑόν. Καὶ 

μάλιστα δὲ ὄχολάξει τὸ τοιοῦτον πλῆϑος" οὐ γὰρ 

ἐμποδίζει αὐτοὺς οὐδὲν ἣ τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια, τοὺς 

δὲ πλουσίους ἐμποδίξει᾽ ὥστε πολλάκις οὐ ποινω- 

νοῦσε τῆς ἐκηλησίας οὔτε τοῦ δικάξφειν" διὸ γίνεταε 
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τὸ τῶν ἀπόρων πλῆϑος κύριον τῆς πολιτείας, ἀλλ᾽ 

οὐχ οἵ νόμοι. Τὰ μὲν οὖν τῆς δημοκρατίας εἴδη το- 

σαῦτα καὶ τοιαῦτα διὰ ταύτας τὰς ἀνάγκας ἐστί. 

Τὰ δὲ τῆς ὀλιγαρχίας, ὅταν μὲν πλείους ἔχωσιν οὐ- 

σίαν, ἐλάττω δὲ καὶ μὴ πολλὴν λίαν, τὸ τῆς πρώ- 

της ὀλιγαρχίας εἶδός ἐστι" ποιοῦσι γὰρ ἐξουσίαν με- 

τέχειν τῷ πτωμένῳ, καὶ διὰ τὸ πλῆϑος εἶναι τῶν 

μετεχόντων τοῦ πολιτεύματος ἀνάγκη μὴ τοὺς ἐν- 

ϑρώπους ἀλλὰ τὸν νόμον εἶναι κύριον. Ὅσῳ γὰρ 

ἂν πλεῖον ἀπέχωσι τῆς μοναρχίας. καὶ μήτε το- 

δσαύτην ἔχωσιν οὐσίαν, ὥστε σχολάξειν ἀμελοῦντας, 

μήϑ᾽ οὕτως ὀλίγην, ὥστε τρέφεσθαι ἀπὸ τῆς πόλε- 

ὡς, ἀνάγπη τὸν νόμον ἀξιοῦν αὐτοῖς ἄρχειν. ἀλλὰ 

μὴ αὐτούς. ᾿Εὰν δὲ δὴ ἐλάττους ὦσιν οἱ τὰς οὐσί- 

ας ἔχοντες, εἰ μὲν τὸ πρότερον, πλείω δὲ, τὸ τῆς 

δευτέρας ὀλιγαρχίας γίνεται εἶδος" μᾶλλον γὰρ ἔ- 

ὄχύώοντες πλεονεκτεῖν ἀξιοῦσι" διὸ αὐτοὶ μὲν αἱροῦν- 

ται ἐμ τῶν ἄλλων τοὺς εἰς τὸ πολίτευμα. βαδίξον- 

τας" διὰ δὲ ἱτὸ μήπω οὕτως ἰσχυροὶ εἶναι, ὥστ᾽ 

ἄνευ νόμου ἄρχειν, τὸν νόμον τίϑενται τοιοῦτον" 

ἐὰν δ᾽ ἐπιτείνωδι τῷ ἐλάττονες ὄντες μείξδονας οὐσίας 

ἔχειν, ἣ τρίτη ἐπίδοσις γίνεται τῆς ὀλιγαρχίας, τὸ 

δι αὐτῶν μὲν τὰς ἀρχὰς ἔχειν, κατὰ νόμον δὲ τὸν 

κελεύοντα τῶν τελευτώντων διαδέχεσϑαι τοὺς υἱεῖς. 

Ὅταν δὲ ἤδη πολὺ ὑπερτείνωδι ταῖς οὐσίαις καὶ 

ταῖς πολυφιλίαις. ἐγγὺς ἢ τοιαύτη δυναστεία μο- 

ψαρχίας ἐστὶ, καὶ κύριοι γίνονται οἱ ἄνϑρωποι, ἀλλ᾽ 

οὐχ ὃ νόμος᾽ παὶ τὸ τέταρτον εἶδος τῆς ὀλιγαρχίας 

τοῦτ᾽ ἔστιν, ἀντίστροφον τῷ τελευταίῳ ἱτῆς δημο-' 

πρατίας. Ἔτι δ᾽ εἰσὶ δύο πολιτεῖαε παρὰ δημοπκρα- 

τίαν τὲ παὶ ὀλεγαρχίαν, ὧν τὴν μὲν ἑτέραν λέγου: 

σί τε πάντες, καὶ εἴρηται τῶν τεττάρων πολιτειῶν 

λυ 
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εἶδος ἕν" λέγουσι δὲ τέτταρας, μοναρχίαν, ὀλιγαρ- 

χίαν, δημομρατίαν, τέταρτον δὲ τὴν καλουμένην 

"ἐἀριδτοερατίαν. Πέμπτη δ᾽ ἐστὶν, ἣ προσαγορεύε- 

ται τὸ κοινὸν ὄνομα παδῶν' πολιτείαν γὰρ παλοῦ- 

σιν" ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ πολλάκις γίνεσθαι, λανϑάνες 

"τοὺς πειρωμένους ἀὠριϑμεῖν τὰ τῶν πολιτειῶν εἴδη, 

καὶ χρῶνται ταῖς τέτταρσι μόνον, ὥσπερ Πλάτων 

ἐν ταῖς πολιτείαις. ᾿Δριστομρατίαν μὲν οὖν καλῶς 

ἔχει καλεῖν, περὶ ἧς διήλθομεν ἐν τοῖς πρώτοις λό-: 

γοις᾽ τὴν γὰρ ἐκ τῶν ἀρίστων ἁπλῶς πατ’ ἀρετὴν 

πολιτείαν καὶ μὴ πρὸς ὑπόϑεσίν τινὰ ὠγαϑῶν ἀν- 

δρῶν, μόνην δίκαιον προσαγορεύειν ὠῤριστοκρατίαν " 

ἐν μόνῃ γὰρ ἁπλῶς ὃ αὐτὸς ἀνὴρ καὶ πολίτης ἀγα- 

"δός ἐστιν" οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις ἀγαϑοὶ πρὸς τὴν 

“πολιτείαν εἰσὶ τὴν αὐτῶν. Οὐ μὴν ἀλλ’ εἰσί τινες, 

αὲ πρός τε τὰς ὀλιγαρχουμένας ἔχουσι διαφορὰς καὶ 

“καλοῦνται ἐριστοκμῥατίαι, καὶ πρὸς τὴν παλουμέ- 

γὴν πολιτείαν" ὅπου γὲ μὴ μόνον πλουτίνδην ἀλλὰ 

“καὶ ἀριστίνδην αἱροῦνταξ τὰς ἀρχάς. Αὕτη ἡἣ πὸο- 

λιτεία διαφέρει τὲ ἀμφοῖν καὶ ἀῤιστοκρατικὴ παλεῖ- 

ται. Καὶ γὰρ ἐν ταῖς μὴ ποϊιουμέναις κοινὴν ἐπι- 

μέλειαν ἀρετῆς εἰσιν ὅμως τινὲς οἵ εὐδοκιμοῦντες 

καὶ δοκοῦντες εἶναι ἐπιεικεῖς, Ὅπου οὖν ἣ πολιτεία 

βλέπει εἴς τε πλοῦτον καὶ ὠρετὴν καὶ δῆμον, οἷον 

ἐν Καρχηδόνε, αὕτη ὠριστοκρατική ἐστε" καὶ ἐν αἷς 

εἰς τὰ δύο. μόνον, οἷον ἣ Ζ“Πακεδαιμονίων εἰς ἀρέ- 

τήν τε καὶ δῆμον, παὶ ἔστι μίξις τῶν δύο τούτων 

δημοκρατίας τὲ καὶ ὠρετῆς. ᾿Δριστοπρατίας μὲν οὖν 

παρὰ τὴν πρώτην, τὴν ἀρίστην πολιτείαν, ταῦτα 

δύο εἴδη, καὶ τρίτον, ὅσαι τῆς καλουμένης πολιτεί- 

ἂς ῥέπουσι πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν μᾶλλον. 
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ΝΙ. “οιπὸν δ᾽ ἐστὶν ἡμῖν περί τε τῆς νομιδομέ-. 

ψΨης πολιτείας εἰπεῖν καὶ περὶ τυραννίδος. ᾿Ετάξα- 

μὲν δ᾽ οὕτως οὐκ οὖσαν οὔτε ταύτην παρέκβασιν 

οὔτε τὰς ἄρτε ῥηϑείσας ἀριστοκρατίας, ὅτι τὸ μὲν 

ἐληϑὲς πᾶσαι διημαρτήκαδι τῆς ὀρϑοτάτης πολιτεί- 

ας ἔπειτα καταριϑμοῦνται μετὰ τούτων, εἰσί τ᾽ αὐ- 

τῶν αὗται παρεκβάσεις, ὥσπερ ἐν τοῖς κατ᾽ ἀρχὴν 

εἴπομεν. Τελευταῖον δὲ περὶ τυραννίδος εὔλογόν 

ἐστι ποιήσασϑαι μνείαν, διὰ τὸ πασῶν ἥναστα ταύ- 

τὴν εἶναι πολιτείαν, ἡμῖν δὲ τὴν μέϑοδον εἶναι πε- 

ρὶ πολιτείας. Ζ4τ ἣν μὲν οὖν αἰτίαν τέτακται τὸν 

τρόπον τοῦτον, εἴρηται" νῦν δὲ δεικτέον ἡμῖν περὶ 

πολιτείας. Φανερωτέρα γὰρ ἢ δύναμις αὐτῆς, διω- 

ριόσμένων τῶν περὶ ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας" ἔ- 

ὅτι γὰρ ἡἣ πολιτεία ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν μίξις ὀλεγαρ- 

χίας καὶ δημοκρατίας. Εἰώϑασε δὲ καλεῖν τὰς μὲν 

ἀπομλινούσας ὡς πρὸς τὴν δημοκρατίαν πολιτείας, 

τὰς δὲ πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν μᾶλλον ἀριστοκρατίας, 

διὰ τὸ μᾶλλον ἀκολουθεῖν παιδείαν καὶ εὐγένειαν 

τοῖς εὐπορωτέροις" ἔτε δὲ δοκοῦσιν ἔχειν οἱ εὔπο- 

ροι, ὧν ἕνεκεν οἱ ἀδικοῦντες ἀδικοῦσιν᾽ ὅϑεν καὶ 

καλοὺς κἀγαϑοὺς καὶ γνωρίμους τούτους προδαγο- 

ρεύουσιν. Ἐπεὶ οὖν ἢ ἀριστοπρατία βούλεται τὴν 

ὑπεροχὴν ἀπονέμειν τοῖς ἀρίστοις τῶν πολιτῶν, καὶ 

τὰς ὀλιγαρχίας εἶναί φασιν ἐκ τῶν καλῶν κἀγαθῶν 

μᾶλλον. “οκεῖ δ᾽ εἶναι τῶν ἀδυνάτων, τὸ μὴ εὖὐ- 

γομεῖσϑαι τὴν ἀριστομρατουμένην πόλεν, ἀλλὰ πο- 

γηροκμρατουμένην" ὁμοίως δὲ καὶ ἀριστοκρατεῖσϑαε 

χὴν μὴ εὐνομουμένην. Οὐκ ἔστι δὲ εὐνομία τὸ εὖ 

πεῖσϑαι τοὺς νόμους, μὴ πείϑεσϑαι δέ, διὸ μίαν 

μὲν εὐνομίαν ὑποληπτέον εἶναι τὸ πείϑεσϑαι τοῖς 

κειμένοις, ἑτέραν δὲ τὸ καλῶς κεῖσϑαι τοὺς νόμους, 
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οἷς ἐμμένουσιν" ἔστε γὰρ πείϑεσϑαι καὶ κακῶς πει- 

μένοις. Τοῦτο δὲ ἐνδέχεται διχῶς- ἢ γὰρ τοῖς ἐἀρί- 

ὅτοις τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς, ἢ τοῖς ἁπλῶς ἀρί- 

ὅτοις. “Ζοκεῖ δὲ ἀριστοκρατία μὲν εἶναι μάλιστα τὸ 

-χὰς τιμὰς νενεμῆσϑαι κατ᾽ ὠρετήν᾽ ἀριστοκρατίας 

μὲν γὰρ ὅρος ἀρετή, ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος, δή- 

μου δ᾽ ἐλευϑερία. Τὸ δὲ ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείο- 

ὅιν, ἐν πάσαις ὑπάρχει" καὶ γὰρ ἐν ὀλιγαρχίᾳ καὶ 

ἐν ἀριστομρατίᾳ καὶ ἐν δήμοις δ τι ἂν δόξῃ τῷ πλεί- 

ονι μέρει τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας, τοῦτ᾽ ἔστι 

κύριον. Ἐν μὲν οὖν ταῖς πλείσταις πόλεσι τὸ τῆς 

πολιτείας εἶδος καλεῖται" μόνον γὰρ ἢ μίξις στοχά- 

ξεται τῶν εὐπόρων καὶ τῶν ἀπόρων, πλούτου καὶ 

ἐλευϑερίας" δχεδὸν γὰρ παρὰ τοῖς πλείστοις οἱ εὖ- 

ποροῖ τῶν καλῶν κπἀγαϑῶν δοκοῦσι κατέχειν χώραν. 

Ἐπεὶ δὲ τρία ἐστὶ τὰ ἀμφισβητοῦντα τῆς ἰσότητος 

τῆς πολιτείας, ἐλευθερία, πλοῦτος, ἀρετή" (τὸ γὰρ 

τέταρτον, ὃ καλοῦσιν εὐγένειαν, ἐπκολουθϑεῖ τοῖς 

δυσίν: ἣ γὰρ εὐγένειά ἐστιν ἀρχαῖος πλοῦτος καὶ 

ἀρετή) φανερὸν, ὅτι τὴν μὲν τοῖν δυοῖν μίξιν, τῶν 

εὐπόρων καὶ τῶν ἀπόρων, πολιτείαν λεκτέον, τὴν 

δὲ τῶν τριῶν, ἀριστομρατίαν μάλιστα τῶν ἄλλων 

παρὰ τὴν ἀληϑινὴν καὶ πρώτην. Ὅτε μὲν οὖν ἔστε 

καὶ ἕτερα πολιτείας εἴδη παρὰ μοναρχίαν τε καὶ δη- 

μοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν, εἴρηται, καὶ ποῖα ταῦ- 

τα, παὶ τί διαφέρουσιν ἀλλήλων αἵ τ᾽ ἀριστοπρα- 

τίαι καὶ αἱ πολιτεῖαι τῆς ἀριστοκρατίας, καὶ ὅτι οὐ 

πόῤῥω αὗται ἀλλήλων, φανερόν. 

ἼΙ. Τίνα δὲ τρόπον γίνεται παρὰ δημοκρατίαν 

καὶ ὀλιγαρχίαν ἢ καλουμένη πολιτεία, καὶ πῶς αὐὖ- 

τὴν. δεῖ παϑιστάναι, λέγωμεν, ἐφεξῆς τοῖς εἰρημέ- 

γοῖς. Ἅμα δὲ δῆλον ξσται καὶ οἷς δρίξονται. τὴν 
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τούτων διαίρεσιν, εἶτα ἐκ τούτων ἀφ᾽ ἑκατέρως ὥς- 

περ σύμβολον λαμβάνοντας δυνϑετέον. Εἰσὶ δὲ ὅροι 

τρεῖς τῆς συνϑέσέως. καὶ μίξεως" “ἢ γὰρ ἀμφότερα 

δημοκρατίαν καὶ τὴν ὀλιγαρχίαν' ληπτέον γὰρ Ὡς 

ληπτέον, ὧν ἑκάτεραι νομοϑετοῦσιν, οἷον πεῤὶ τοῦ 

δικάδειν" ἐν μὲν γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαις τοῖς εὐπόροις 

φημίαν τάττουσιν, ἂν μὴ δικάξωσι, τοῖς δ᾽ ἀπόροις 

οὐθένα μισθόν: ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις τοῖς . μὲν ᾿ 

ἀπόροις μιόσϑόν, τοῖς δ᾽ εὐπόροις οὐδεμίαν δη μίαν. 

Κοινὸν δὲ καὶ μέσον τούτων ἀμφότερα ταῦτα" ᾿διὸ 

καὶ πολιτικόν" μέμικται γῶρ ἐξ ἀμφοῖν. Εἷς μὲν 

οὗτος τοῦ συνδυασμοῦ τρόπος. Ἥτερος δέ, τὸ μέ- 

ὅον λαμβάνειν ὧν ἕἑπάτεροι τάττουσιν, οἿΟΥ͂ ἐγορϊλή- 

σιάξειν οἱ μὲν ἀπὸ τιμήματος οὐδενὸς ἢ μικροῦ πόάμ- 

πᾶν, οἵ δ᾽ ἀπὸ μακροῦ τιμήματος " ποινὸν δέ γὲ οὗ- 

δέτερον, ἀλλὰ τὸ μέσον ἑκατέρου τιμήματος, τούτων. 

Τρίτον δ᾽ ἔρ. δυοῖν ταγμάτοιν τὰ μὲν ἐπ τοῦ Ὁλε- 

γαρχικοῦ νόμου, τὰ δ᾽ ἐκ τοῦ δὴ μοπρατικποῦ" λέγῶ 

δ᾽, οἷον δοκεῖ δημοκβῥατικὸν μὲν εἶναι τὸ κλήβῥωτὰς 

εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ δ᾽ αἱρετάς, ὀλιγαρχίκόν" παὶ 

δημοκρατικὸν μὲν τὸ μὴ ἀπὸ τιμήματος, ὀλιγαρχε- 

πὸν δὲ τὸ ἀπὸ τιμήματος. ᾿Δριστοκρατικὸν τοίνυν 

καὶ πολιϊϊκὸν τὸ ἐξ ἑκατέρας ἕμάτερον᾽ λαβεῖν, ἔγε 

μὲν τῆς ὀλιγαρχίας τὸ αἱρετὰς ποιεῖν τὰς εἰρχὰξ, 

ἐκ δὲ τῆς δημοκρατίας τὸ μὴ ἀπὸ τιμήματος. Ὃ 

μὲν οὖν τρόπος τῆς μίξεως οὗτος. Τοῦ δ᾽ εὖ μεμέί- 

χϑαι δημοκρατίαν καὶ ὀλιγωρχίαν δροὸς, ὅταν ἐνδέ- 

χηται λέγειν τὴν αὐτὴν πολιτείαν δη μον ρατίαν παὶ 

ὀλιγαρχίάν" δῆλον ᾿γὰρ, «ὅτε τοῦτο πάσχουσιν οἱ λέ- 

γοντες διὰ τὸ μεμίχϑαι καλῶς. Πέπδνϑε δὲ τοῦτο 

καὶ τὸ μέδον'" ἐμφαίνεται “γὰρ ἕκάτερον ἐν αὐτῷ 

τῶν ἄκρων" ὅπερ συμβαίνει περὶ τὴν “ακεδαιμονξ: 
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ὧν πολιτείαν. Πολλοὶ γὰρ ἐγχειροῦσι λέγειν, ὡς δη- 

μοκρατίας οὔσης, διὰ τὸ δημοτικὰ πολλὰ τὴν τά- 

ἔξιν ἔχειν " οἷον πρῶτον τὸ περὶ τὴν τροφὴν τῶν 

παίδων ὁμοίως γὰρ οἱ τῶν πλουσίων τρέφοντας 

τοῖς τῶν πενήτων καὶ παιδεύονται τὸν τρόπον τοῦ- 

τον, ὃν ἂν δύναιντο κπαὶ τῶν πενήτων οἱ παῖδες. 

Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐχομένης ἡλικίας, παὶ ὅταν 

ἄνδρες γένωνται, τὸν αὐτὸν τρόπον᾽" οὐδὲν γὰρ 

εὔδηλος ὁ πλούσιος καὶ ὃ πένης οὕτω τὰ πεῤὶ τὴν 

τροφὴν ταὐτὰ πᾶσιν ἐν τοῖς συσσιτίοις. Καὶ τὴν τὸ 

ἐσθῆτα οἱ πλούσιοι τοιαύτην, οἵαν ἄν τις παραδπευ- 

ἄσαι δύναιτο καὶ τῶν πενήτων ὁστισοῦν. Ἔτι τῶν 

δύο τὰς μεγίστας ἀρχὰς τὴν μὲν αἱρεῖσθαι τὸν δῆ- 

μον, τῆς δὲ μετέχειν: τοὺς μὲν γὰρ γέροντας αἴ- 

ροῦνται, τῆς δ᾽ ἐφορείας μετέχουσιν. Οἱ δ᾽ ὀλιγαρ- 

χίαν. διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν ὀλιγαρχικὰ, οἷον τὸ πά- 

ὅας αἱρετὰς εἶναι καὶ μηδεμίαν κληρωτὴν. καὶ ὀλί- 

γους κυρίους ϑανότου καὶ φυγῆς. καὶ ἄλλα τοιαῦ- 

τα πολλά. Ζεῖ δ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῇ μεμιγμένῃ πα- 

λῶς ἀμφότερα δοκεῖν εἶναι καὶ μηδέτερον" καὶ δώ. 40 

δεόϑαι δι’ αὑτῆς παὶ μὴ ἔξωϑεν: καὶ. δι’ αὑτῆς, 

᾿ μὴ τῷ πλείους ἔξωϑεν εἶναι τοὺς βουλομένους" εἴῃ 

γὰρ ἂν καὶ πονηρᾷ πολιτείᾳ τοῦϑ᾽ ὑπάρχον" ἀλλὰ 

τῷ μηδ᾽ ἂν βούλεσϑαι πολιτείαν ἕτέραν μηδὲν τῶν 

τῆς πόλεως μορίων ὅλως. Τίνα μὲν οὖν τρόπον δεῖ 

πκπαϑιστάναι πολιτείαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ὀνομαξο- 

μένας ἀριστοκρατίας. νῦν εἴρηται. 

ΥΠΙ. Περὶ δὲ τυραννίδος ἦν ἡμῖν λοιπὸν εἰ- 

πεῖν, οὐχ ὡς ἐνούσης πολυλογίας περὶ αὐτήν, ἀλλ᾽ 

ὅπως λάβῃ τῆς μεθόδου τὸ μέρος" ἐπειδὴ καὶ ταύ- 30 

τὴν τίϑεμεν τῶν πολιτειῶν τι μέρος. Περὶ μὲν οὖν 

βασιλείας διωρίσαμεν. ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις, ἐν οἷς 

[ω 
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“περὶ τῆς μάλιστα λεγομένης βαδιλείας ἐρῴσως. 

τὴν σκέψιν, πότερον ἀσύμφορον ἢ συμφέρει ταῖς 

πόλεσι. καὶ τίνα. καὶ πόϑεν δεῖ καϑιστάναι καὶ πῶς. 

ΤἹυραννίδος δ’ εἴδη δύο μὲν διείλομεν ἐν οἷς περὶ 

βασιλείας ἐπεσκοποῦμεν, διὰ τὸ τὴν δύναμιν ἐπαλ- 

λάττειν πως αὐτῶν καὶ πρὸς τὴν βασιλείαν, διὰ τὸ 

κατὰ νόμον εἶνατ ἀμφοτέρας ταύτας τὰς ἀρχάς" ἔν 

τε γὰρ τῶν βαρβάρων τισὶν αἱροῦνται αὐτοπράτο- 

ρας μονάρχους’ καὶ Τὸ παλαιὸν ἐν τοῖς ἀρχαίοις 

“Ἑλλησιν ἐγίνοντό τινες μόναρχοι τὸν τρόπον τοῦ- 

σον, οὃς ἐκάλουν αἰσυμγήτας. Ἔχουσι δέ τινᾶς 

πρὸς ἀλλήλας αὗται διαφοράς. ἦσαν δὲ διὰ μὲν 

"τὸ κατὰ νόμον βασιλικαὶ καὶ διὰ τὸ μοναρχεῖν ἕκόνγ- 

των. τυραννικαὶ δὲ διὰ τὸ δεσποτιπῶς ἄρχειν παᾶ- 

τὰ τὴν αὐτῶν γνώμην. Τρίτον δὲ εἶδος τυραννί- 

δος, ἥπερ μάλιστ’ εἶναι δοκεῖ τυραννὶς, ἐντιστρο- 

Ἴφος οὖσα τῇ βαδιλείᾳ. Τοιαύτην δ᾽ ἀναγπκαῖον εἷ- 

γαι τυραννίδα τὴν μοναρχίαν“ ἥτις ἀνυπεύϑυνος 

ἄρχει τῶν ὁμοίων καὶ βελτιόνων πάντων πρὸς τὸ 

σφέτερον αὐτῆς συμφέρον, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ τῶν 

ἀρχομένων. “]ιόπερ ἀκούδιος" οὐθεὶς γὰρ ἑκὼν ὃ- 

πομένει τῶν ἐλευθέρων. τὴν τοιαύτην ἀρχήν. Τυ- 

ραννίδος μὲν οὖν εἴδη ταῦτα παὶ τοσαῦτα διὰ τὰς 

εἰρημένας αἰτίας. 

ΙἼΠΙ.. Τίς δ᾽ ερίδστη πολιτέία πῶς τίς ἄριστος 

βίος ταῖς πλείσταις πόλεσι καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ἂν- 

ρώπων, μήτε πρὸς ἀρετὴν συγπκρίνουδε τὴν ὑπὲρ 

τοὺς ἰδιώτας, μήτε πρὸς παιδείαν, ἃ φύσεως δεῖται ᾿ 

“χορηγίας τυχηρᾶς, μήτε πρὸς πολιτείαν τὴν 

κατ᾿ εὐχὴν γινομένην, ἀλλὰ βίον τὲ τὸν τοῖς πλεί- 

στοις ποινωνῆσαι ᾿δυνατὸν; καὶ πολιτείαν, ἧς τὰξτ 

πλείστας πόλεις ἐνδέχεται μετασχεῖν; Καὶ γὰρ ἃς 
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καλοῦσιν ἀριστοκρατίας, περὶ ὧν νῦν εἴπομεν, τὰ 

μὲν ἐξωτέρω πίπτουσι ταῖς πλείσταις. τῶν πόλεων, 
κεῖ »" ἸΣ “-“ Ρ 7 ᾿ ι κ 
τὰ δὲ γειτνιῶσι τῇ καλουμένῃ πολιτείᾳ." διὸ περὶ 

ἀμφοῖν ὡς μιᾷς λεκτέον. Ἢ δὲ δὴ κρίσις περὶ ἄ- 

πάντων τούτων ἐμ τῶν αὐτῶν στοιχείων ἐστίν. ΚΕ 

γὰρ καλῶς ἐν τοῖς ᾿ΗΞικοῖς εἴρῃται τὸ τὸν εὐδαίμο- 

γα βίον εἶναι τὸν κατ᾽. ὠἀρετὴν ἀνεμπόδιστον, με- 

σότητα δὲ τὴν ἀρετὴν, τὸν μέσον ἀναγπαῖον εἶναε᾽ 

βίον βέλτιστον, τῆς ἑκάστοις ἐνδεχομένης τυχεῖκ 

μεσότητος. Τοὺς δὲ αὐτοὺς τούτοις. ὅρους ἀναγ- 

καῖον εἶναε παὶ πόλεως ἀρετῆς καὶ πακίαξς' καὶ πρ- 

λιτείας" ἣ γὰρ. πολιτεία βίος τίς ἐόστι πόλεως. Ἐν 

ἁπάσαις δὴ ταῖς πόλεσίν ἐστε τρία μέρη τῆς. πό- 

λεῷς. οἵ μὲν εὔποροι ὀφόδρα, οἱ δὲ ἄποροι σφό- 

ὃρα. οἱ δὲ τρίτο! οἵ μέσοι τούτων. ᾿Ἐπεὶ τοίνων 

ὁμολογεῖται τὸ μέτριον ἄριστον παὶ τὸ μέσον, φα- 

ψερὸν ὅτε καὶ τῶν εὐτυχημάτων ἣ κτῆσις ἢ μέδη 

βελτίστη πάντων. Ῥάστη γὰρ τῷ λόγῳ πειϑαρ- 

χεῖν" ὑπέρκαλον. δὲ ἢ ὑπερίάχυρον ἢ ὑπερευγενῆ 

ἢ ὑπερπλούσιον, ἢ τἀναντία τούτοις ὑπέρπτωχον ἢ 

ὑπερασϑενῆ. καὶ σφόδρα ἄτιμον χαλεπὸν τῷ λό- 

γῷ ἀκολουθεῖν. Γίνονται γὰρ οἱ μὲν ὡβρισταὶ 

καὶ μεγαλοπόνηροι μᾶλλον, οἵ δὲ κακοῦργοι καὶ 

μιπροπόνηροι λίαν" τῶν δ᾽ ἀδικημάτων τὰ μὲν. γί- 

ψεται δι’ ὕβριν, τὰ δὲ διὰ κακουργίαν. Ἔτε δὲ ἥ- 

γι65᾽ οὗτοι φυλαρχοῦσι καὶ βουλαρχοῦσι' ταῦτα δ᾽ 

ἀμφότερα βλαβερὰ ταῖς πόλεσι. Πρὸς δὲ τούτοις οἱ 

μὲν ἐν ὑπεροχαῖς εὐτυχημάτων ὄντες, ἰσχύος παὶ 

πλούτου καὶ φίλων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ταιούτων, 

ἄρχεσθαι οὔτε βούλονται οὔτε ἐπίστανται, καὶ τοῦτ᾽ 

τρυφὴν οὐδ᾽ ἐν τοῖς διδασκαλείοις ἄρχεσθαι σύνηθες 
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αὐτοῖς. Οἱ δὲ παϑ᾽ ὑπερβολὴν ἐν ἐνδείᾳ τούτων 

ταπεινοὶ λίαν: ὥσϑ᾽ οἱ μὲν ἄρχειν οὐκ ἐπίστανται, 

ἀλλ’ ἄρχεσθαι δουλικὴν ἀρχὴν, οἱ δ᾽ ἄρχεσθαι μὲν 

οὐδεμιᾷ ἀρχῇ. ἄρχειν δὲ δεσποτικὴν ἀρχήν. ΓΊίνε- 

ται οὖν δούλων παὶ δεσποτῶν πόλις, ἐλλ᾽ οὐ ἐλευ- 

ϑέρων, καὶ τῶν μὲν φϑονούντων, τῶν δὲ παταφρο- 

γούντων" ἃ πλεῖστον ἀπέχει φιλίας καὶ ποιγωνίας 

πολιτικῆς" ἢ γὰρ κοινωνία φιλικόν" οὐδὲ γὰρ ὅδοῦ 

βούλονται κοινωνεῖν τοῖς ἐχϑροῖς. Βούλεται δέ γε 

ἢ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι παὶ ὁμοίων ὅτι μάλιστα" 

τοῦτο δ᾽ ὑπάρχει μάλιστα τοῖς μέσοις. “Ωστ’ ἐναγ- 

παῖον ἄριστα πολιτεύεσθαι ταύτην τὴν πόλιν ἐστὶν, 

ἐξ ὧν φαμεν φύσει τὴν σύστασιν εἶναι τῆς πόλε- 

ὥς. Καὶ σδώξονται δ᾽ ἐν ταῖς πόλεσιν οὗτοι μά: 

λιόστα τῶν πολιτῶν" οὔτε γὰρ αὐτοὶ τῶν ἀλλοτρί- 

ὧν, ὥσπερ οἱ πένητες, ἐπιϑδυμοῦσιν, οὔτε τῆς τούτων 

ἕτεροι, καϑάπερ τῆς τῶν πλουσίων οἱ πένητες ἐπι: 

ϑυμοῦδι, "αἱ διὰ τὸ μήτ᾽ ἐπιβουλεύεσϑαι μήτ᾽ ἐπι- 

βουλεύειν ἀκινδύνως διάγουσι. “πὰ τοῦτο παλῶς 

εὔξατο Φωπυλίδης 
΄ ᾿ ΄ ΄ Ἴ 

πολλὰ μέσοισιν ἄριστα " μέσος ϑέλω ἐν πόλει εἶναι. - 

“Ζῆλον ἄρα, ὅτι καὶ ἣ ποινωνία ἣ πολιτικὴ ἀρίστη 

ἢ διὰ τῶν μέσων" καὶ τὰς τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ 

πολιτεύεσθαι πόλεις, ἐν αἷς δὴ πολὺ τὸ μέσον 

καὶ Ἠῤεῖττον, μάλιστα μὲν ἐμφοῖν, εἰ δὲ μὴ, 5ὲἃ- 

τέρου μέρους" προστιϑέμενον γὰρ ποιεῖ ῥοπὴν, παὶ 

κῷῶ ὕει γίνεσθαι τὰς ἐναντίας ὑπερβολάς. Ζιόπερ 

εὐτυχία μεγίστη τοὺς πολιτευομένους οὐσίαν ἔχειν 

μέσην καὶ ἱκανήν" ὡς ὅπου οἱ μὲν πολλὰ σφόδρα 

κέκτηνται, οἵ δὲ μηδὲν, ἣ δῆμος ἔσχατος γίνεται 
» ἢ ὀλιγαρχία ἀκρατος ἢ τυραννὶς, δι ὠμφοτέρας 

τὰς ὑπερβολάς" καὶ γὰρ ἐκ δημοκρατίας τῆς νε-᾿ 

““1,.ὰ.. “ 
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ανικωτάτης καὶ ἐξ ὀλιγαρχίας γίνεται τυραννὶς, ἐκ 

δὲ τῶν μέσων καὶ τῶν σύνεγγυς πολὺ ἧττον. Τὴν 

δ᾽ αἰτίαν ὕστερον ἐν τοῖς περὶ τὰς μεταβολὰς τῶν 

πολιτειῶν ἐροῦμεν. Οτι δ᾽ ἥ. μέση βελτίστη. φα- 

γερόν" «μόνη γὰρ ἀστασίαστος" ὅπου γὰρ πολὺ τὸ 

διὰ μέσου, ἥκιστα στάσεις καὶ διαστάσεις γίνον- 

ζᾶι τῶν πολιτῶν... Καὶ αἱ “μεγάλαι πόλεις ἀσταᾳ- 

σιαστότεραι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι πολὺ τὸ 

μέσον: ἐν δὲ ταῖς μιεραῖς ῥᾳᾷδιόν τε διαλαβεῖν εἰς 

δύο πάντας, ὥστε μηϑὲν καταλιπεῖν μέσον, παὶ 

πάντες ὀχεδὸν ἄποροι ἢ εὔποροί εἰσι. Καὶ αἱ δη- 

μοηρατίαι δὲ ἀσφαλέστεραι τῶν ὀλιγαρχιῶν εἰσι 

μαὶ πολυχρονιώτεραι διὰ τοὺς μέσους" πλείους τὲ 

γάρ εἶσι καὶ μᾶλλον μετέχουσι τῶν τιμῶν ἐν ταῖς δημο- 

Ἠρᾳτίάις ἢ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐπεὶ ὅταν ἄνευ τούτων 

τῷ πλήϑει ὑπερτείνωσιν οἱ ἄποροι, παποπραγία. γί: 

ψετας, κμαὶ ἀπόλλυνται ταχέως. Σημεῖον δὲ δεῖ νομί- 

ὥεῖν καὶ τὸ τοὺς βελτίστους νομοϑέτας. εἶναι τῶν μέ- 

ων πολιτῶν. Φόλων τε γὰρ ἣν τούτων" δηλοῖ δ᾽ ἐκ 

τῆς ποιήσεως" παὶ “υκοῦργος' οὐ γὰρ ἣν βασιλεύς" 

παὶ Χαρώνδας, καὶ δχεδὸν οἱ πλεῖστοι. τῶν ἄλλων. 

Φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτων καὶ διότι αἱ πλεῖσται πολιτεῖ- 

αι αἱ μὲν δημοπμρατικαί εἰσιν, αἱ. δ’ ὀλιγαρχικαί: διὰ 

γὰρ τὸ ἐν ταύταις. πολλάκις ὀλίγον εἶναι τὸ μέδον, 

αἰεὶ ὁπότεροι ἂν ὑπερέχωσιν, εἴϑ᾽ οἱ τὰς οὐσίας ἔχον- 

τες εἴϑ᾽ ὃ δῆμος.- οἱ τὸ μέσον ἐμβαίνοντες καϑ᾽ αὖ- 

τοὺς ἄγουσι τὴν πολιτείαν" ὥστε. ἢ δῆμος γίνεται ἢ 

ὀλιγαρχία. Πρὸς δὲ τούτοις διὰ τὸ στάσεις γίνεσθαι 

καὶ μώχας πρὸς ἀλλήλους τῷ δήμῳ παὶ τοῖς εὐπό- 

ροῖς, ὁποτέροις ἂν μᾶλλον συμβῇ κρατῆσαι τῶν ἐναν- 

τίων, οὐ παϑιστᾶσι ποινὴν πολιτείαν οὐδ᾽ ἴσην, ἀλλὰ 

τῆς νίκης ἄϑλον τὴν ὑπεροχὴν τῆς πολιτείας. λαμβά- 
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γψουδι, καὶ οἱ μὲν δημοκρατίαν οἱ δ᾽ ὀλιγαρχίαν ποι- 

οὔσιν. Ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐν ἡγεμονίᾳ γενομένων τῆς 

Ἑλλάδος πρὸς τὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἑκάτεροι πολιτείαν 

ἀποβλέποντες οἱ μὲν δημοπρατίας ἐν ταῖς πόλεσι 

γνιαϑίστασαν. οἱ δ᾽ ὀλιγαρχίας, οὐ πρὸς τὸ τῶν πό- 

λεὼν συμφέρον σποποῦντες,. ἀλλὰ πρὸς τὸ σφέτε- 

ρον αὐτῶν: ὥστε διὰ ταύτας τὰς αἰτίας ἢ μηδέ- 

ποτὲ τὴν μέσην γίνεσϑαι πολιτείαν ἢ ὀλιγάπις παὶ 

παρ᾽ ὀλίγοις" εἷς γὰρ ἀνὴρ συνεπείσϑη μόνος τῶν 

πρότερον ἐφ’ ἡγεμονίᾳ γεννωμένων ταύτην ἀπο- 

δοῦναι τὴν τάξιν. Ηδη δὲ πκαὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλε- 

σιν ἔϑος καϑέστηκπε. μηδὲ βούλεσθαι τὸ ἴσον, ἀλλ᾽ 

ἢ ἄρχειν ξητεῖν ἢ πρατουμένους ὑπομένειν. Τίς μὲν 

οὖν ἀρίστη πολιτεία, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν, ἐρ τού- 

τῶν φανερόν. Τῶν δ᾽ ἄλλων πολιτειῶν (ἐπειδὴ πλεί- 

ουὐς δημοκρατίας καὶ πλείους ὀλιγαρχίας φαμὲν εἶ- 

ψα1) ποίαν πρώτην ϑετέον καὶ δευτέραν καὶ τοῦτον 

δ) τὸν τρόπον ἐχομένην, τῷ τὴν μὲν εἶναι βελτίω 

τὴν δὲ χείρω διωρισμένης τῆς ἐρίστης. οὐ χαλεπὸν 

ἐδεῖν. Δεῖ γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι βελτίω τὴν ἐγγύ- 

τατα ταύτης, χείρω δὲ τὴν ἀφεστηκυῖαν τοῦ μέ- 

ὅου πλεῖον ἂν μὴ πρὸς ὑπόϑεσιν Ἠρίνῃ τις. “Δέγω 

δὲ τὸ πρὸς ὑπόϑεσιν, ὅτι πολλάκις οὔσης ἄλλης πολε- 

τείας αἱρετωτέρας, ἐνίοις οὐδὲν κωλύσει συμφέρειν 

ἑτέραν μᾶλλον εἶναι πολιτείαν. 

Χ, Τίς δὲ πολιτεία τίσι καὶ ποία συμφέρει ποί- 

οἱξς, ἐχόμενόν ἐστι τῶν εἰρημένων διελθεῖν. «“1η- 

πτέον δὴ πρῶτον περὶ πασῶν παϑόλου ταὐτόν" δεῖ 

γὰρ κρεῖττον εἶναι τὸ βουλόμενον μέρος τῆς πόλε- 

ὡς τοῦ μὴ βουλομένου μένειν τὴν πολιτείαν. Εστιε 

δὲ πᾶσα πόλις ἔμ᾽ τε τοῦ ποιοῦ καὶ ποσοῦ" λέγω 

δὲ ποτὸν μὲν ἐλευθερίαν, πλοῦτον, παιδείαν, εὐγέ:- 

τεσ ροεν - ὐδὶ ΄ 
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Ογειαν" ποδὸν δὲ τὴν τοῦ πλήϑους ὑπεροχήν. ᾿Ενδέ- 

χεται δὲ τὸ μὲν ποιὸν ὑπάρχειν ἑτέρῳ μέρει τῆς 

πόλεως. ἐξ ὧν συνέστηκε μερῶν ἣ πόλις, ἄλλῳ δὲ 

μέρει τὸ ποδόν" οἷον πλείους τὸν ὠριϑμὸν εἶναι 

- τῶν γενναίων τοὺς ἀγεννεῖς, ἢ τῶν-.πλουσίων τοὺς 

εἰπόρους, μὴ μέντοι τοσοῦτον ὑπερέχειν τῷ ποσῷ, 

ὅσον λείπεσθαι τῷ ποιῷ" διὸ ταῦτα προσάλληλα 

δυγηριτέον, “Ὅπου μὲν οὖν ὑπερέχει τὸ τῶν ἀπό- 

ρων πλῆϑος τὴν εἰρημένην ἀναλογίαν, ἐνταῦϑα 

πέφυκεν εἶναι δημοπρατίαν, καὶ ἕκαστον εἶδος δη- 

μορῃρατίας κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ δήμου ἑκάστου; 

οἷον ἐὰν μὲν τὸ τῶν γεωργῶν ὑπερτείνῃ πλῆϑοξ, 

τὴν πρώτην δημοπρατίαν" ἐὰν δὲ τὸ τῶν βαναύσων 

παὶ μισϑαρνούντων. τὴν τελευταίαν: δμοίως δὲ καὶ 

τὰς ἄλλας τὰς μεταξὺ τούτων. “Οπου δὲ τὸ τῶν 

εὐπόρων καὶ γνωρίμων μᾶλλον ὑπερτείνει τῷ ποιῷ 

ἢ λείπεται τῷ ποσῷ, ἐνταῦϑα δὲ ὀλιγαρχίαν καὶ 

τῆς ὀλιγαρχίας τὸν αὐτὸν τρόπον ἕκαστον εἶδος 

" φατὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ὀλιγαρχικοῦ πλήϑους. Ζεῖ 

δ᾽ αἰεὶ τὸν νομοθέτην ἐν τῇ πολιτείᾳ προσλαμβά- 

γεῖν τοὺς μέσους" ἄν τε γὰρ ὀλιγαρχικοὺς τοὺς νό- 

μους τιϑῇ. στοχάφεσϑθαι χρὴ τῶν μέσων. ἐάν τε δη- 

μοπκρατικοὺς, προσάγεσϑαι τοῖς νόμοις τούτους. Ὅπου 

δὲ τὸ τῶν μέσων ὑπερτείνει πλῆϑος ἢ συναμφο- 

τέρων τῶν ἄκρων ἢἣ καὶ ϑατέρου μόνον, ἐνταῦϑ᾽ 

ἐνδέχεται πολιτείαν εἶναι μόνιμον" οὐθὲν γὰρ φοβε- 

ρὸν μήποτε συμφωνήσωσιν οἱ πλούσιοι τοῖς πένη- 

σιν ἐπὶ τούτους" οὐδέποτε γὰρ ἅτεροι βουλήσονται 

δουλεύειν τοῖς ἑτέροις. Κοινοτέραν δ᾽ ἂν δητῶσιν, 

οὐδὲ μίαν εὑρήσουσιν ἄλλην ταύτης" ἐν μέρει γὰρ 

“ἄρχειν οὐκ ἂν ὑπομείνειαν διὰ τὴν ἀπιστίαν τὴν 

πρὸς ἀλλήλους᾽ πανταχοῦ δὲ πιστότατος ὃ διαιτη- 
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; φής" διαϊτητὴς δὲ δ᾽ μέσος. Ὅσῳ δ᾽ ἂν ἄμεινον ἢ 

Ὁ 

Ζολιτεϊα με, 5ῇ: τοδούτῳ μονιμωτέρα. “4ιωμαρτάνου:͵ 

σι δὲ πολλοὶ παὶ τῶν τὰς ὠριστομρατικπὰς βουλομένων: 

ποϊεῖν πολιτείας, οὐ μόνον ἐν τῷ πλεῖον νέμειν τοῖϑ 

εὐπόροις, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ παρακρούξσϑαι τὸν “δῆ- 

μον" ὠνάγπκη γὰρ χρόνῳ ποτὲ ἐκ τῶν φευδῶς ἄγα- 

ϑῶν ἄληδὲς συμβῆναι κακόν" αἵ γὰρ πλεονεξίαν 

τῶν πλουσίων ἀπολλύουσι μᾶλλον τὴν πολιτείαν ἢ 

αἱ τοῦ δήμου. Ἔστι δ᾽, ὅσα προφάσεως χώριν ἐν 

Ταῖς πολιτείαις σοφίξονται πρὸς τὸν δῆμον; πέντε 

τὸν ἀριϑμὸν, περὶ ἐπιλησίαν, περὶ τὰς ἀρχὰς, 

περὶ δικαστήρια, περὶ ὅπλισιν, περὶ γυμνασίαν. 

Περὶ ἐκιλησίαν μὲν, τὸ ἐξεῖναι ἐκκλησιάδειν πᾶ: 

σι, δημίαν δὲ ἐπικεῖσθαι τοῖς εὐπόροις, ἐὰν μὴ 

ἐγοιλησιάδωσιν. ἢ μόγοις ἢ μείδω πολλῷ" περὶ δὲ 

τὰς ἀρχὰς, τὸ τοῖς μὲν ἔχουσι τίμημα μὴ ἐξεῖξ 

γαὶ ἐξόμνυσϑαι, τοῖς δ᾽ ἀπόροις ἐξεῖγαϊ᾽ καὶ πὲ- 

ῥὶ τὰ δικαστήρια, τοῖς μὲν εὐπόροις εἶναι ξημέ: 

ἂν, ἂν μὴ δικάξωδι, τοῖς δ᾽ ἀπόροις ἄδειαν; ἢ 

τοῖς μὲν μεγάλην: τοῖς δὲ μιυιρὰν, ὥσπερ ἐν τοῖς 

Χαρώνδου νόμοις. ᾿Ενιαχοῦ δ᾽ ἔξεστι μὲν πᾶδιν 

ἀπογραψαμένοις ἐγλησίάξειν παὶ δικέξειν,. ἐὰν δ᾽ 

ἀπογραφψάμενοι μήτε ἐγοιλησιάξαουστ μήτε δικάξωσεν, 

ἐπίπεινται μεγάλαι ξημίαι τούτοιξ  ἵνὰ διὰ μὲν τὴν 

δημίαν φεύγωσι τὸ ἀπογράφεσθαι, διὰ δὲ τὸ μὴ 

ἀπογράφεσθαι μὴ δικάξωσι μήδ᾽ ἐκπλησιάξωστε, 

Ἴὸν αὐτὸν δὲ τρύπον καὶ περὶ ἐδῦ ὅπλα περτῆνγ 

ὅϑαι παῖ τοῦ γυμνάξεσθϑαι γνομοθετοῦσι" τοῖς μὲν 

γὰρ ἀπόροις ἔξεστι μὴ πεκτῆσϑαι, τοῖς. δ᾽ εὐπόροις 

ἐπιφήμιον μὴ περτῃμένοις. Κἂν μὴ γυμνάξωντατ, 

τοῖς μὲν οὐδεμία ξήημία., τοῖς δ᾽ εὐπόροις ἐπιδή μιον, 

ὅπως οἱ μὲν διὰ τὴν δημίαν μετέχωσεν. οἱ δὲ διὰ 
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τὸ μὴ φοβεῖσθαι μὴ μετέχωσι. Ταῦτα μὲν οὖν ὀλι- 

γαρχικὰ σοφίσματα τῆς νομοξεσίας. ᾿Εν δὲ ταῖς 

δημοπκράτίαις πρὸς ταῦτ᾽ ὠντιδσοφίξονται" τοῖς μὲν 

γὰρ ἀπόροις μισϑὸν πορίξουσιν ἐρσιλησιάξουσι παὲ 

δικάξουσιν, τοῖς δ᾽ εὐπόροις οὐδεμίαν τάττουσι ξημί: 

αν. Ὥστε φανερὸν, ὅτι εἴ τις βούλεται μιγνύναι δι: 

καίως, δεῖ τὰ παρ᾽ ἑκατέροις συνάγειν, καὶ τοῖς μὲν 

μισθὸν πορίξειν, τοῖς δὲ δημίαν" οὕτω γὰρ ἂν ποι 

γωνοῖεν ἅπαντες, ἐκείνως δ᾽ ἢ πολιτεία γίνεται τῶν 

ἑτέρων μόνον. Ζ4εῖ δὲ τὴν πολιτείαν εἶναι μὲν ἐπ 

τῶν τὰ ὅπλα ἐχόντων μόνον, τοῦ δὲ τιμήματος τὸ 

πλῆϑος ἁπλῶς μὲν δρισαμένους οὐ» ἔστιν εἰπεῖν το: 

σοῦτον ὑπάρχειν. ἀλλὰ σκεψαμένους τὸ ποῖον ἐπι- 

βάλλει μακρότατον, ὥστε τοὺς μετέχοντας τῆς πὸο- 

λιτείας εἶναι πλείους τῶν μὴ μετεχόντων, τοῦτο τάτΞ 

τεῖν. ᾿Εϑέλουσι γὰρ οἱ πένητες καὶ μὴ μετέχον: 

τὲς τῶν τιμῶν ἡσυχίαν ἔχειν, ἐὰν μὴ ὑβρίξη τις 

αὐτούς, μήτε ἀφαιρῆται μηδὲν τῆς οὐσίας. ᾿4λλὰ 

τοῦτο οὐ ῥᾷάδιον: οὐ γὰρ αἰεὶ συμβαίνει χαρίεντας 

εἶναι τοὺς μετέχοντας τοῦ πολιτεύματος. Καὶ εἰῶ: 

ϑασι δὲ, ὅταν πόλεμος ἦ, ὀπνεῖν, ἂν μὴ λαμβάνωσι 

τροφὴν; ἄποροι δὲ ὦσιν" ἐὰν δὲ πορίξῃ τις τροφὴν, 

βούλονται πολεμεῖν. Εστι δ᾽ ἣ πολιτεία παρ’ ἐνί- 

οἱἵς οὐ μόνον ἔπ τῶν ὅδπλιτευόντων, ἀλλὰ καὶ ἐκΐπ 

τῶν. ὡπλιτευκότων - ἐν Μαλιεῦσι δὲ ἢ μὲν πολιτεία 

ἦν ἐπ τούτων, τὰς δ᾽ ἀρχὰς ἡροῦντο ἐκ τῶν στρα: 

τευομένων. Καὶ ἣ πρώτη δὲ πολιτεία ἐν τοῖς “Ελ- 

λησιν ἐγένετο μετὰ τὰς βασιλείας ἐκ τῶν πολεμούν- 

τῶν" ἡ μὲν ἐξ ὠρχῆς ἐκ τῶν ἱππέων" τὴν γὰρ 

Ἰσχὺν καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἐν τοῖς ἱππεῦσιν ὃ πόλε- 

μος εἶχεν: ἄνευ μὲν γὰρ συντάξεως ἄχρηστον τὸ 

ὁπλιτικόν" αἱ δὲ περὶ τῶν τοιούτων ἐμπειρίαι καὶ 
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τάξεις ἐν τοῖς ἀρχαίοις οὐχ ὑπῆρχον. ὥστ᾽ ἐν τοῖ 

ἑππεῦσιν εἶναι τὴν ἰσχύν. - “Τὐξανομένων δὲ τῶν 

πόλεων καὶ τῷν ἐν. τοῖς ὅπλοις ἰόσχυσάντων μᾶλ- 

λον, πλείους μετεῖχον τῆς πολιτείας". διόπερ ἃς γῦν 

καλοῦμεν πολιτείας, οἱ πρότερον. ἐκάλουν δημοπκρατί- 

ας. Ἦσαν δὲ αἱ ἀρχαῖαι πολιτεῖαι εὐλόγως ὀλε- 

γαρχιπαὶ καὶ βασιλεκαί" δι ὀλιγανϑρωπίαν, γὰρ. οὐκ 

εἶχον πολὺ τὰ μέσον ὥστ᾽ ὀλίγοι τε ὄντες τὸ πλῆ- 

5ος. καὶ. κατὰ τὴν σύνταξιν, μᾶλλον ὑπέμενον τὸ 

ἄρχεσϑαι, “ιὰ τίνα μὲν οὖν εἰσιν αἰτίαν αἱ πολι- 

τεῖαι πλείους, καὶ διὰ τί παρὰ τὰς λεγομένας ἕτε- 

ραι: δημοκρατία τε γὰρ οὐ μία τὸν ἀριθμόν ἐστι, 
ν καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως: ἔτι δὲ τίγες αἱ διαφο- 

ραὶ, καὶ διὰ τίνα αἰτίαν συμβαίνει, πρὸς δὲ τού- 

τοις τίς ὠρίστη τῶν πολιτειῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 

εἰπεῖν. καὶ τῶν ἄλλων ποία ποίοις ἁρμόττει τῶν πο- 

λιτειῶν., εἴρηται. 

ΧΙ. Πάλιν δὲ κοινῇ καὶ χωρὶς περὶ ἑκάστης 

λέγωμεν, περὶ τῶν ἐφεξῆς λαβόντες ἀρχὴν τὴν προς- 

ἠκουόσαν αὐτῷν. Ἔστι δὴ τρία μόρια τῶν πολει- 

τειῶν πασῶν, περὶ ὧὡν δεῖ ϑεωρεῖν τὸν σπουδαῖον 

γομοϑέτην ἕκάστῃ τὸ δυμφέρον: ὧν ἐχόντῳν πα- 

λῶς, ἀνάγκη τὴν πολιτείαν ἔχειν καλῶς, καὶ τὰς 

πολιτείας ἀλλήλων διαφέρειν ἐν τῷ διαφέρειν. ἕκα- 

στον τούτων. Ἔστι δὲ τῶν τριῶν τούτων ἕν μέν 

γι τὸ βουλευόμενον περὶ τῶν ποινῶν, δεύτερον δὲ 

τὸ περὶ τὰς ἀρχάς τοῦτο δ᾽ ἐστὶν, ἃς δεῖ καὶ τί- 

γῶν εἶναι κυρίας, καὶ ποίαν τινὰ δεῖ γίνεσθαι τὴν 

αἵρεσιν αὐτῶν: τρίτον δέ τι τὸ δικάξονν. Κύριον 

δ᾽ ἐστὶ τὸ βουλευόμενον περὶ πολέμον, καὶ εἰρήνης 

καὶ συμμαχίας καὶ διαλύσεως, καὶ περὶ νόμων καὶ 

περὶ ϑανάτου καὶ φυγῆς καὶ δημεύσεως καὶ τῶν 
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εὐθυγῶν. ᾿“γαγπαῖον δ᾽ ἤτοι πᾶσι τοῖς πολίταϊς 

ἀποδεδόσθαι πάσας ταύτας τὰς κρίσεις. ἢ τισὶ πά- 

ἰσδαδ᾽ οἷον ὠρχῇ τινε μιῶ᾽ ἢ πλείοσιν, ἑτέραις ἐτέ- 

ρας, ἢ τινὰς μὲν αὐτῶν πᾶσι, τινὰς δὲ τισί. Τὸ 

μὲν οὖν πάντας καὶ περὶ ἁπάντων, δημοτικόν" τὴν 
: - " Ψ " 

τοιαύτην γὰρ ἰσότητα δητεῖ ὃ δῆμος. Εἰσὶ δὲ οξ 

τρόποι τοῦ πάντας πλείους" εἷς μὲν, τὸ κατὰ μέ: 

ρος, ἀλλὰ μὴ πάντας ἀθρόους, ὥσπερ ἐν τῆ πο- μῇ ] 
λιτείᾳ τῇ τοῦ Τηλεμκπλέους ἐστὶ τοῦ Μιλησίου. Καὶ 

ἐν ἄλλαις δὲ πολιτείαις βουλεύονται αἱ συναρχίατ 

δσυνιοῦσαι, εἶσ δὲ τὰς ἀρχὰς βαδίξουσι πάντες πα- 

τὰ μέρος ἐκ τῶν φυλῶν παὶ τῶν μορίων τῶν ἐλαχί- 

στων παντελῶς, ἕως ἂν διέλθῃ διὰ πάντων" συν- 

τέναι δὲ μόνον περί τε νόμων ϑέσεως καὶ τῶν πὲε- 

ρὶ τῆς πολιτείας. παὶ τὰ παραγγελλόμενα ἄπου- 

δομένους ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. “λλος δὲ τρόπος, 

τὸ πάντας ἀϑρόους, συνιέναι δὲ μόνον πρός τε τὰς 

ἀρχαιρεσίας αἱρησομένους, καὶ πρὸς τὰς νομοϑεσίας, 

καὶ περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, καὶ πρὸς εὐθύνας, 

τὰ δ᾽ ἄλλα τὰς ἀρχὰς βουλεύεσθαι τὰς ἐφ’ ἕπά- 

ὅτοις τεταγμένας, αἱρετὰς οὔσας ἐξ ἁπάντων ἢ γλη- 

ῥωτάςζι Ἄάλλος δὲ τρόπος, τὸ περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ 

τὰς εὐθύνας ἀπαντᾶν τοὺς πολίτας, παὶ περὶ πο- 

λέμου, βουλευσομένους καὶ συμμαχίας, τὰ δ᾽ ἄλλα 

τὰς ὠρχὰς διοικεῖν αἱρετὰς οὔσας, ὅσας ἐνδέχεται" 

τοιαῦται δ᾽ εἰσὶν, ὅσας ἄρχειν ὠναγκαῖον τοὺς ἐπὲτ- 

σταμένους. Τέταρτος δὲ τρόπος; τὸ πάντας περὶ 

πάντων βουλεύεσθαι συνιόντας, τὰς δ᾽ ἀρχὰς περὶ 

μηδενὸς κρίνειν, ἀλλὰ μόνον προαναπρίνειν, ὅνπερ 

ἣ τελευταία δημοκρατία νῦν διοικεῖται τρόπον" ἣν 

εἐνάλογόν φαμὲν εἶναι ὀλιγαρχίᾳ τε δυναστευτικῇ 

καὶ μοναρχίᾳ τυραννιμῇ. Οὗτοι μὲν οὖν οἱ τρόποι 

τάι 
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᾿δημοπρατικοὶ πάντες. Τὸ δὲ τινὰς περὶ πάντων, ὀλι- 

- γαρχικόν. Ἔχει δὲ καὶ τοῦτο διαφορὰς πλείους. 
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Ὅταν μὲν γὰρ ἀπὸ τιμημάτων μετριωτέρων αἱρετοί 

τε ὦσι, καὶ πλείους διὰ τὴν μετριότητα. τοῦ τιμή- 

ματος. καὶ περὶ ὧν ὃ νόμος ἀπαγορεύει μὴ κινῶ- 

σιν, ἀλλ᾽ ὠκολουϑῶσι, καὶ ἐξῇ κτωμένῳ τὸ τίμημα 

μετέχειν, ὀλιγαρχία μὲν, πολιτικὴ δ᾽ ἐστὶν. ἢ τοι- 

αὐτη. διὰ τὸ μετριάξειν. Ὅταν δὲ μὴ πάντες τοῦ 

βουλεύεσϑαι μετέχωσιν, ἀλλ’ αἱρετοὶ, κατὰ νόμον 

δ᾽ ἄρχωσιν, ὥσπερ παὶ πρότερον, ὀλιγαρχικόν. Ὅ- 

ταν δὲ καὶ αἱρῶνται αὐτοὶ αὑτοὺς οἱ κύριοι τοῦ 

βουλεύεσθαι, "αὶ ὅταν παῖς ἀντὶ πατρὸς εἰσίῃ, παὶ 

κύριοι τῶν νόμων ὦσιν, ὀλιγαρχικὴν ἀναγκαῖον εἷ- 

γαι τὴν τάξιν ταύτην. Ὅταν δὲ τινῶν τινὲς, οἷον 

πολέμου μὲν παὶ ὑπὲρ εἰρήνης καὶ εὐθυνῶν πάντες, 

τῶν δὲ ἄλλων ἄρχοντες καὶ οὗτοι αἱρετοὶ ἢ κλη- 

ρωτοὶ, ἀριστογιρατία ἣ πολιτεία. ᾿Εὰν δ᾽ ἐνίων μὲν 

αἱρετοὶ, ἐνίων δὲ πληρωτοὶ, παὶ πληρωτοὶ ἢ. ἁπλῶς 

ἢ ἐμ προκρίτων. ἢ ποινῇ αἱρετοὶ καὶ πληρωτοὶ, τὰ 

μὲν πολιτείας ἀριστοκρατικῆς ἐστι τούτων, τὰ δὲ 

πὸλιτείας αὐτῆς. 4΄πῴήρηται μὲν οὖν τὸ βουλευόμε- 

εψὸν πρὸς τὰς πολιτείας τοῦτον τὸν τρόπον, καὶ διοι- 

κεῖ ἑἕἑμάστη πολιτεία κατὰ τὸν εἰρημένον διοριόμόν. 

Ξυμφέρει δὲ δημοκρατίᾳ τε τῇ μάλιστ᾽ εἶναι δοκού- 

6ῃ δημοπρατίᾳ νῦν, (λέγω δὲ τοιαύτην, ἐν ἣ πύ- 

ριος ὃ δῆμος καὶ τῶν νόμων ἐστί) πρὸς τὸ βουλεύ- 

εὔϑαι βέλτιόν τε αὐτὸ ποιεῖν, ὅπερ ἐπὶ τῶν δικαστη- 

:-ρίων ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις: τάττουσι γὰρ δημίαν τού- 
.“ 

κ 

τοις. οὺὃς βούλονται διμάξειν, ἵνα δικάξωσιν" οἱ δὲ 

δημοτικοὶ μισϑὸν τοῖς ἀπόροις τοῦτο δὲ καὶ περὶ 

- τὰς ἐγοιλησίας ποιεῖν. Βουλεύσονται γὰρ βέλτιον ποι- 

Νῇ βουλευόμενοι πάντες, ὁ μὲν δῆμος μετὰ τῶν γνῶω- 
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ρίμων. οὗτοι δὲ μετὰ τοῦ πλήξους. Συμφέρει, δὲ 

“καὶ τὸ αἱρετοὺς -εἶναι τοὺς ἐνδωρδννου. ἢ πλη- 

φρωτοὺς ἴσως ἐπ᾿ τῶν μορίων. Ξυμφέρει δὲ κἂν, ὑ- 

περβάλλωσιε. πολὺ κατὰ τὸ πλῆξοξ. οἱ δημοτικοὶ τῶν 

υτολιτικῶν ἢ μὴ πᾶσε διδόναι «μεσϑὸν,,.. ἀλλ᾽ ὅσοι 

σύμμετροι: πρὸς τὸ τῶν γνωρίμων πλῆϑος, ἢ .ἀπο- 

Ἷ -“κληροῦν τοὺς πλείους. Ἔν «δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἢ 

ἢ 
᾿ “παλοῦσε προβούλους καὶ νομοφύλακας... καὶ περὶ 

᾿ 

᾿προαιρεῖσϑαί τινας “ἐκ᾿ τοῦ πλήϑους ἢ πκατασπευά- 

'αντας ἀρχεῖον. οἷον ἐνίαις. πολιτείαις ἐστὶν, οὃς 

τούτων χρηματίξειν, περὶ ὧν ἂν. οὗτοι προβουλευ- 

σωσιν οὕτω γὰρ μεϑέξει:. ὃ. δῆμος τοῦ. βουλεύε- 

σθαι, καὶ λύειν οὐδὲν δυνἤδσεται τῶν περὶ τὴν πο- 

-λιτείαν. Ἔτι ἢ ταὐτὰ ψηφίξεσξϑαι. τὸν δῆμον ἢ μη- 

᾿ϑὲν ἐναντίον τοῖς εἰσφερομένόοις" ἢ τῆς συμβουλῇς 

“μὲν μεταδιδόναι πᾶσι, βουλεύεσθαι δὲ τοὺς ἄργον- 

τας. Καὶ τὸ ἀντικείμενον δὲ. τοῦ ἐν. ταῖς. πολιτεί- 

"αἰς γινομένου δεῖ ποιεῖν" .ἀποφηφιδόμενον γὰρ. κύ- 

ριον δεῖ ποιεῖν τὸ πλῆϑος, καταψηφιδόμεγον δὲ μὴ) 

“κύρτον... ἀλλ’ ἐπαναγέδϑω. πάλιν ἐπὶ τοὺς ὥρχον- 

'ζᾶς. ᾿᾽Ἐν γὰρ ταῖς πολιτείαις ἀντεστραμμένως ποιοῦ- 

σιν" οἱ γὰρ ὀλίγοι ἀποφηφισάμενοι μὲν πύριοι, πα- 

.Ζζαψηφισώμενοι δὲ οὐ κύριο, ἀλλ᾿ ἐπανάγετατε, εἰς 

τοὺς πλείστους. αἰεί. 

ΧΗ Περὶ μὲν οὖν τοῦ -βουλευομένου . καὶ. τοῦ 

πουρίου δὴ τῆς πολιτείας τοῦτον διωρίσθω τὸν. τρό- 

πον. ᾿Εχομένη δὲ τούτων ἐστὶν ἢ περὶ τὰς. ἀρχὰς 

᾿ διαίρεσις. ἔχει. γὰρ καὶ τοῦτο τὸ μόριον “τῆς ᾿πολι- 

͵ τείας πολλὰς διαφορὰς, πόσαι τε ἀρχαὶ, καὶ κύ- 

“Ῥεαι τίνων, καὶ περὶ χρόνου, πόσος ἑκάστης ἀρχῆς" 

οὗ μὲν. γὰρ ἔξαμήνουξς, οἱ δὲ δὲ ἐλάττονος. οἱ δ᾽ 

ἐνιαυσίας, οὗ δὲ πολυχρονγιωτέρας ποιοῦσι τὰς ἐρ- 

10 
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᾿χάξ' καὶ πότερον εἶναι δεῖ τὰς ἀρχὰς δ:δίους ἢ πο- 

λυχρονίουξ, ἢ μηδέτερον, ἀλλὰ πλεονάκις τοὺς αὐὖ- 

χοὺς, ἢ μὴ τὸν αὐτὸν δὶς, ἀλλ᾽ ἅπαξ μόνον. Ἔτε, 

δὲ περὶ τὴν κατάστασιν τῶν ἀρχῶν, ἐπ τίνων δεῖ, 

γίνεσθαι καὶ ὑπὸ τίνων καὶ πῶς" περὶ πάντων γὰρ 

τούτων δεῖ δύνασϑαι διελεῖν, κατὰ πόδους ἐνδέχε- 

ται γενέσϑαι τρόπους, κἄπειτα προσαρμόσαι, ποί- 

ατς ποῖαι πολιτείαις συμφέρουσιν. Εστι δὲ οὐδὲ 

τοῦτο διορίσαι ῥάδιον',, ποίας δεῖ καλεῖν ἀρχάς " πολ- 

λῶν γὰρ ἐπιστατῶν ἢ πολιτικὴ ποινωνία δεῖται" διό- 

περ πάντας οὔτε τοὺς αἱρετοὺς οὔτε τοὺς κληρω- 

τοὺς ἄρχοντας ϑετέον, οἷον τοὺς ἱερεῖς πρῶτον" τοῦ- 

το γὰρ ἕτερόν τι παρὰ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς ϑετέον. 

Ἔτι δὲ χορηγοὶ καὶ κήρυκες" αἱροῦνται δὲ καὶ πρε- 

σβευταί. Εἰσὶ δὲ αἱ μὲν πολιτικαὶ τῶν ἐπιμελειῶν 

ἢ πάντων τῶν πολιτικῶν πρὸς τινὰ πρᾶξιν, οἷον 

στρατηγὸς στρατευομένων" ἢ κατὰ μέρος, οἷον ὃ 

γυναιπονόμος 1) παιδονόμος" αἱ δ᾽ οἰκπονομικαί" πολ- 

λάκις γὰρ αἱροῦνται σιτομέτρας" αἱ δ᾽ ὑπηρετικαὶ, 

πρὸς ἃς, ἂν εὐπορῶσι, τάττουσι δούλους. άλε- 

ὅτα δ᾽ ὡς ὁπλῶς εἰπεῖν ἀρχὰς λεκτέον ταύτας, δόαις 

ἀποδέδοται βουλεύσασθαί τὲ περὶ τινῶν, καὶ κρῖναε 

πιαὶ ἐπιτάξαι, καὶ μάλιστα τοῦτο" τὸ γὰρ ἐπιτάτ- 

τεῖν ὠρχικώτερόν ἐστιν. ᾿ἀλλὰ ταῦτα διαφέρει πρὸς 

μὲν τὰς χρήσεις οὐδὲν ὡς εἰπεῖν" οὐ γάρ πῶ Ἠρίσις 

γέγονεν ὠμφιδσβητούντων περὶ τοῦ ὀνόματος" ἔχεε 

δέ τιν’ ἄλλην διαγοητικὴν πραγματείαν. ἸΠοῖατι δ᾽ 

αἵ ὠρχαὶ καὶ πόσαι ἀναγκαῖαι, εἰ ἔσται πόλις, παὶ 

ποῖαι ἀναγκαῖαι μὲν οὔ, χρήσιμοι δὲ πρὸς ὅπου- 

δαίαν πολιτείαν. μᾶλλον ἄν τις ἀπορήσειε πρὸς ἅ- 

πασάν τὲ δὴ πολιτείαν καὶ δὴ καὶ τὰς μιπηρὰς πό- 

Ὶ 

λεῖις. Ἐν μὲν γὰρ δὴ ταῖς μεγάλαις ἐνδέχεταί τε παὶ 
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δεῖ μίαν τετάχϑαι πρὸς ἕν ἔργον' πολλούς τε γὰρ 

εἰς τὰ ὠρχεῖα ἐνδέχεται βαδίξειν, διὰ τὸ πολλοὺς εἶ- 

γαι τοὺς πολίτας. ὥστε τὰς μὲν διαλείπειν πολὺν 

χρόνον, τὰς δὲ ἅπαξ ἄρχειν: παὶ βέλτιον ἕκαστον 

ἔργον τυγχάνει τῆς ἐπιμελείας μονοπραγματούσης 

ἢ πολυπραγμονούσης. ᾿Εν δὲ ταῖς “μικραῖς ἀνάγηη 

συνάγειν εἰς ὀλίγους πολλὰς ἀρχάς: διὰ γὰρ ὀλε- 

γανδρωπίαν οὐ ῥᾷδιόν ἐστι πολλοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς 

εἶναι" τίνες γὰρ οἱ τούτοις ἔσονται διαδεξόμενοι πά- 

λιν; «“έονται δ᾽ ἐνίοτε τῶν αὐτῶν ἀρχῶν παὶ νό- 

μῶν αἱ μικραὶ ταῖς μεγάλαις. πλὴν αἱ μὲν δέονταε 

πολλάκις τῶν αὐτῶν, ταῖς δ᾽ ἐν πολλῷ χρόνῳ τοῦ- 

το συμβαίνει. Ζιηόπερ οὐδὲν πωλύει πολλὰς ἐπιμε- 

λείας ἅμα προστάττειν, οὐ γὰρ ἐμποδιοῦσιν ἀλλή- 

λαις καὶ πρὸς τὴν ὀλιγανθρωπίαν ἀναγκαῖον τὰ 

ἀρχεῖα οἷον ὀβελισκολύχνια ποιεῖν. ᾿Εὰν οὖν ἔχω- 

μὲν λέγειν, πόσας ἀναγκαῖον ὑπάρχειν πάσῃ: πόλει, 

καὶ πόσας οὐκ ἀναγκαῖον, δεῖ δ᾽’ ὑπάρχειν. ῥᾷον 

ἄν τις εἰδὼς ταῦτα συνάγοι, ποίας ἁρμόττει συν- 

ἄγειν ἀρχὰς εἰς μίαν ἀρχήν" ἁρμόττει δὲ καὶ τοῦτο 

μὴ λεληϑέναι, ποῖα δεῖ κατὰ τόπον ἀρχεῖα πολ- 

λῶν ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ποίων πανταχοῦ μίαν ἀρχὴν 

εἶναι πυρίαν., οἷον εὐκοσμίας πότερον ἐν ἀγορᾷ μὲν 

ἀγορανόμον, ἄλλον δὲ πατ’ ἄλλον τόπον, ἢ παν- 

ταχοῦ τὸν αὐτόν: παὶ πότερον κατὰ τὸ πρᾶγμα 

δεῖ διαιρεῖν ἢ κατὰ τοὺς ἀνθρώπους, λέγω δ᾽ οἷον 

ἕνα τῆς εὐκοσμίας, ἢ παίδων ἄλλον καὶ γυναικῶν. 

Καὶ κατὰ τὰς πολιτείας δὲ, πότερον διαφέρει καϑ' 

ἑκάστην παὶ τὸ τῶν ἀρχῶν γένος ἢ οὐδέν: οἷον ἐν 

δημοηρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ παὶ ἀριστοκρατίᾳ παὶ 

᾿ς μοναρχίᾳ πότερον αἵ αὐταὶ μέν εἰσιν ἀρχαὶ πύρται, 

᾿ οὐκ ἐξ ἴσων, οὐδ᾽ ἐξ ὁμοίων, ἀλλ’ ἕτεραι ἐν ἕτέ- 
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ραις, οἷον ἐν μὲν ταῖς ὠριστοκπρατίαις ἐκ πεπαιδευ-, 

μένων, ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐμ τῶν πλουσίων, ἐν 

δὲ ταῖς δημοκρατίαις ἐκ τῶν ἐλευϑέρᾶν" ἢ τυγχά- 

γουσι μέν τινες οὖσαι καὶ κατ᾽ αὐτὰς διαφοραὶ τῶν 

ἀρχῶν, ἔστι δὲ ὅπου συμφέρουσιν αἵ αὐταὶ, καὶ 

ὅπου διαφέρουσιν" ἔνϑα μὲν γὰρ ἁρμόττει μεγάλας, 

ἔνϑα δ᾽ εἶναι μιμρὰς τὰς αὐτάς. Οὐ μὴν ἀλλὰ παὶ 

ἔδιαί τινές εἰσιν, οἷον ἢ τῶν προβούλων" αὕτη γὰρ 

οὐ δημοκρατικὴ, βουλὴ δὲ δημοτικόν" δεῖ μὲν γὰρ 

εἶναί τι τοιοῦτον, ᾧ ἐπιμελὲς ἔσται τοῦ δήμου προ- 

βουλεύειν, ὅπως ἀσχολῶν ἔσται. Τοῦτο δὲ, ἂν ὀλί- 

γοι τὸν ὠριϑμὸν ὦσιν, ὀλιγαρχικόν" τοὺς δὲ προβού- 

λους ὀλίγους ἀναγκαῖον εἶναι τὸ πλῆϑος" ὥστ᾽ ὀλ:- 

γαρχικόν. ᾿“λλ’ ὅπου ἄμφω αὗται αἱ ἀρχαὶ, οἵ 

πρόβουλοι καϑεστᾶσιν ἐπὶ τοῖς βουλευταῖς" ὁ μὲν 

γὰρ βουλευτὴς δημοτικὸν, ὃ δὲ πρόβουλος ὀλιγαρχε 

μόν. Καταλύεται δὲ καὶ τῆς βουλῆς ἣ δύναμις ἐν 

ταῖς τοιαύταις δημοκρατίαις, ἐν αἷς αὐτὸς συνιὼν ὃ 

δῆμος χρηματίξεϊ περὶ πάντων. Τοῦτο δὲ συμβαίνειν 

εἴωϑεν, ὅταν εὐπορία τις ἦ ἢ μισθὸς τοῖς ἐγοιλη- 

σιάξουσι' δχολάδοντες γὰρ συλλέγονταί τε πολλά- 

γις καὶ ἅπαντα αὐτοὶ κρίνουσι. Παιδονόμος δὲ καὶ 

γυναιμονόμος καὶ εἴ τις ἄλλος ἄρχων πώριός ἐστε 

τοιαύτης ἐπιμελείας, ἀρὶστοπρατίκόν,, δημοκρὰτικὸν 

δ᾽ οὔ" πῶς γὰρ οἷόν τε κωλύειν ἐξιέναι τὰς τῶν 

ἀπόρων; οὐδ᾽ ὀλιγαρχικόν: τρυφῶσε γὰρ αἱ τῶν 

ὀλιγαρχούντων. ᾿ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦ- 

τον εἰρήσϑω νῦν. Περὶ δὲ τὰς τῶν ἀρχῶν κατα- 

στάσεις πειρατέον ἐξ ἀρχῆς διελθεῖν. Εἰσὲ δ᾽ αξ 

διαφοραὶ ἐν τρισὶν ὅροις, ὧν συντιϑεμένων ἀναγπκαῖς- 

ον πάντας εἰλῆφϑαι τοὺς τρόπους. Ἔστι δὲ τῶν 

τριῶν τούτων ἕν μὲν, τίνες οἵ κωαϑιστάντες τὰς εἰρ- 
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χὰς, δεύτερον δὲ, ἐκ τίνων, λοιπὸν δὲ, τίνα τρό- 

πον; Ἑκάστου δὲ τῶν τριῶν τούτων διαφοραὶ τρεῖς 

εἰσιν ἢ γὰρ, πάντες οἱ πολῖται καϑιστῶσιν, ἢ τι- 

γές καὶ ἢ ἐκ πάντων ἢ ἐπ τινῶν ἀφωρισμένων οἵἷ- 

ον ἢ τιμήματι ἢ γένει ἢ ἀρετῇ ἤ τινι τοιούτῳ ἄλ- 

λῳ: ὥσπερ ἐν Μεγάροις ἐκ τῶν συγπατελϑθόντων 

μαὶ συμμαχεδαμένων πρὸς τὸν δῆμον καὶ ταῦ- 

τα ἢ αἱρέσει ἢ πλήρῷῳ: πάλιν ταῦτα συνδυαδό- 

μενα, λέγω δὲ τὰς μὲν τινές, τὰς δὲ πάντες, καὶ 

τὰς μὲν ἐκ πάντων, τὰς δ᾽ ἐκ τινῶν, καὶ τὰς μὲν 
δ 

αἱρέσει, τὰς δὲ πλήρῳ. Τούτων δ’ ἑκάστης ἔσον- 

ται τῆς διαφορᾶς τρόποι τέτταρες" ἢ γὰρ πάντες 

ἐκ πάντων αἱρέσει, ἢ πάντες ἐκ πάντων πλήρῳ" 

καὶ ἢ ἐξ ἁπάντων, [ἢ] ὡς ἀνὰ μέρος. οἷον κατὰ 

φυλὰς καὶ δήμους παὶ φρατρίας. ἕως ἂν διέλ- 

ϑῃ διὰ πάντων τῶν πολιτῶν" ἢ αἰεὶ ἐξ ἁπάντων" 

καὶ τὰ μὲν οὕτω, τὰ δὲ ἐκείνως. Πάλιν εἶ τινὲς 

οἱ καϑιστάντες ἢ ἐξ πάντων αἱρέδει ἡ ἐκ πάντων 

κλήρῳ, ἰῇ ἐκ τινῶν αἱρέσει, ἢ ἐκ τινῶν πλήρῳ: 

ἢ τὰ μὲν οὕτω, τὰ δ’ ἐκείνως" λέγω δὲ τὰ μὲν 

ἐς πάντων αἱρέσει, τὰ δὲ κλήρῳ ὥστε δώδεκα 

οἱ τρόποι γίνονται γωρὶς τῶν [δύο] συνδυασμῶν. 

Τούτων δ᾽ αἱ μὲν δύο. καταστάσεις δημοτικπαὶ, τὸ 

πάντας ἐκ πάντων αἱρέσει ἢ κλήρῳ γίνεσθαι, ἢ 

ἀμφοῖν, τὰς μὲν κλήρῳ τὰς δ᾽ αἱρέσει τῶν ἀρχῶν. 

Τὸ δὲ μὴ πάντας ἅμα μὲν καϑιστάναι, ἐξ ὦπάν- 

τῶν δ᾽ ἢ) ἐκ τινῶν, ἢ κλήρῳ, ἢ αἱρέσει, ἢ ἀμφοῖν: 

7 τὰς μὲν ἐξ πάντων, τὰς δ᾽ ἐκ τινῶν. ἀμφοῖν, («τὸ 

δὲ ὠμφοῖν λέγω, τὰς μὲν κλήρῳ; τὰς δ᾽ αἱρέδει,) 

πολιτικόν. Καὶ τὸ τινὰς ἐκ πάντων; τὰς μὲν αἵ- 

ρέδσει καϑιστάναι, τὰς δὲ κλήρῳ; ἢ ἀμφοῖν, (τὰς 

μὲν πλήρῳ τὰς δ᾽ αἱρέσει) ὀλιγαρχικόν" ὀλιγαρχί: 

' Ὦ ο 

τ 
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κώτερον δὲ καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν. Τὸ δὲ, ΗΝ μὲν Ἂ 

πάντων, τὰς δ᾽ ἐκ τινῶν, πολιτιμὸν ὠριστοκρατικῶς, 

ἢ τὰς μὲν αἱρέσει, τὰς δὲ κλήρῳ. Τὸ δὲ τινὰς ἐκ 

τινῶν, ὀλιγαρχικμόν" καὶ τὸ τινὰς ἔπ τινῶν Ἀλήρῳ, 

μὴ γένόμενον δ᾽ ὁμοίως, καὶ τὸ τινὰς ἔῃ τινῶν ἀμ- 

φοῖν. Τὸ δὲ τινὰς ἐξ ᾿ἁπάντων, οὐκ ὀλιγαρχιυκόν- 

τὸ δ᾽ ἐκ τινῶν αἱρέσει πάντας, ἀριστομρατικόν. Ο 

μὲν οὖν τρόποι τῶν περὶ τὰς ἀρχὰς τοσοῦτοι τὸν ἄ- 

ριϑμόν εἶσι, καὶ διήρηται κατὰ τὰς πολιτείας οὕτω. 

Τίνα δὲ τίσι συμφέρει, ἢ πῶς δεῖ γίνεσθαι τὰς κατα- 

στάσεις ἅμα [ταῖς] δυνάμεσι τῶν ἀρχῶν, καὶ τίνες 

εἰσίν, ἔσται φανερόν. “έγω δὲ δύναμιν ἀρχῆς, οἷον 

τὴν πυρίαν τῶν προσόδων, καὶ τὴν κυρίαν τῆς φυ- 

λακῆς ἄλλο γὰρ εἶδος δυνάμεως, οἷον στρατηγίας 

καὶ τῆς τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν συμβολαίων πκυρΐας. 

ΧΙΠ. ΜΔοιπὸν δὲ τῶν τριῶν τὸ δικαστικὸν περὶ 

τῶν δικαστηρίων εἰπεῖν. “Ζηπτέον δὲ καὶ τούτων τοὺς 

τρόπους κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν. Ἔστι δὲ διαφορὰ ρ ' ᾽ ρ 
τῶν δικαστηρίων ἐν τρισὶν ὅροις, ἐξ ὧν τε καὶ περὶ 7) ρ Ι Ι 

ὧν καὶ πῶς. Δέγω δὲ ἐξ ὧν μὲν, πότερον ἐκ πάν- 

τῶν ἢ) ὧι τινῶν, περὶ ὧν δέ, πόδα εἴδη δικαστηρίων" 

τὸ δὲ πῶς, πότερον Ἠλήρῳ 1) αἱρέσει. Πρῶτον οὖν 

διαιρείσϑω-. πόσα εἴδη διπαστηρίων.᾽ Ἔστι δὲ τὸν ἀἐ- 

ριϑμὸν ὀκτώ" ἕν μὲν εὐϑυντικόν" ἄλλο δὲ, εἴ τις τὲ 

τῶν κοινῶν ἀδιπεῖ" ἕτερον, ὅσα εἰς τὴν πολιτείαν φέ- 

ρει" τέταρτον καὶ ἄρχουσι καὶ ἰδιώταις, ὅσα περὶ 8η- 

μιώσεων ἀμφισβητοῦσι" πέμπτον τὸ περὶ τῶν ἰδίων 

συναλλαγμάτων παὶ ἐχόντων μέγεϑος " καὶ παρὰ ταῦ- 

τα τό τε φονικὸν καὶ τὸ ξενικόν. Φονικοῦ μὲν [οὖν] 

εἴδη, ἄν τ᾽ ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ᾽ ἐν ἄλλοις 

περί τε τῶν ἐκ προνοίας παὶ περὶ τῶν ἀκουσίων, καξ 

ὅσα μὲν ὁμολογεῖται, ἀμφισβητεῖται δὲ περὶ τοῦ δι- 
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πκαίου; τέταρτον δὲ, ὅσᾳ τοῖς φεύγουσι φόνου ἐπὶ κα- 
Ἷ ΐ Ἅ 

όδῳ ἐπιφέρεται, οἷον ᾿ϑήνησε λέγεται καὶ τὸ ἐν Φρε- 

αττοῖ δικαστήριον. Συμβαίνεε δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ 

παντὶ χρόνῳ ὀλίγα καὶ ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσι. Τοῦ 

δὲ ξενικοῦ ἕν μὲν ξένοις πρὸς ξένους, ἄλλο ξένοις πρὸς 

ἀστούς. Ἔτι δὲ παρὰ πάντα ταῦτα περὶ τῶν μιμρῶν 

συναλλαγμάτων. ὅσα δραχμιαῖα καὶ πεντάδραχμα 

καὶ μιμρῷ πλείονος" δεῖ μὲν γὰρ παὶ περὶ τούτων γί- 

γεῦσϑαι Ἠρίσιν᾽ οὐκ ἐμπίπτες δὲ εἰς δικαστῶν πλῆϑος. 

᾿Δλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀφείσϑω καὶ τῶν φονικῶν καὶ 

τῶν ξενικῶν. Περὶ δὲ τῶν πολιτικῶν λέγωμεν, περὶ 

ὧν μὴ γινομένων καλῶς διαστάσεις γίνονται καὶ τῶν 

πολιτειῶν αἷἵ κινήσεις. ᾿Δνάγπη δ᾽ ἤτοι πάντας περὶ 

πάντων πρίνειν τῶν διῃρημένων αἱρέσει 1 κλήρῳ ἢ 

πάντας περὶ πάντων τὰ μὲν κλήρῳ τὰ δ᾽ αἱρέσει" ἢ 

περὶ ἐνίων τῶν αὐτῶν: τοὺς μὲν κλήρῳ τοὺς δ᾽ αἷρε- 

τούς. Οὗτρι μὲν οὖν οἵ τρόποι τέτταρες, τὸν ἀρζϑμόν. 

Τοσοῦτοι δ᾽ ἕτεροι καὶ οἱ κατὰ μέρος" πάλιν γὰρ ἐῃ 

τινῶν παὶ οἱ δικμάξοντες περὶ πάντων αἱρέδει., ἢ ἐῃ τι- 

ψῶν περὶ πάντων Ἠπλήρῳ. ἢ τὰ μὲν πλήρῳ τὰ δ᾽ αἱρέ- 

'σει, ἤ ἔνια δικαστήρια περὶ τῶν αὐτῶν ἐπ πληρωτῶν 

καὶ αἱρετῶν. Οὗτοι μὲν οὖν ὥσπερ ἐλέχϑησαν οἱ τρό- 

ποι τοῖς εἰρημένοις. τι δὲ τὰ αὐτὰ συνδυαξόμενα, 

λέγω δ᾽, οἷον τὰ μὲν ἐς πάντων, τὰ δ᾽ ἐς τινῶν τὰ δ᾽ 

ἐξ ἀμφοῖν, οἷον, εἰ τοῦ αὐτοῦ. δικαστηρίου εἶεν. οἵ 

μὲν ἐκ πάντων, οἵ δ᾽ ἐκ τινῶν, καὶ ἢ πλῴρῳ τ αἵρέ- 

σει, ἢ ἀμφοῖν. Ὅσους μὲν οὖν ἐνδέχεται τρόπους εἶ- 

ψαι τὰ δικαστήρια, εἴρηται. Τούτων, δὲ τὰ μὲν πρῶ- 

τὰ δημοτικὰ, ὅσα ἐπ πάντων 1) περὲ πάντων" τὰ δὲ 

δεύτερα ὀλιγαρχικπὰ. ὅσα ἐκ τινῶν περὶ πάντων" τὰ 

δὲ τρίτα εἰριστομρατιμὰ καὶ πολιτικὰ. ὅσα τὰ μὲν ἔπ 

πάντων. τὰ δ’ ἐκ τινῶν. 
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1.- Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων, ὧν προειλόμεϑα, 
σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων ἐῃμ τίνων δὲ μεταβάλ- 

λουσιν αἷ πολιτεῖαι καὶ πόσων καὶ ποίων. καὶ τίνες 

ἑκάστης πολιτείας φϑοραὶ, καὶ ἐπ ποίων εἰς ποίας 

μάλιστα μεϑίστανται. ἔτι δ᾽, εἰ σωτηρίαι τινὲς καὶ 

ΚοινΡῇ καὶ χωρὶς ἑκάστης εἰσὶν, διὰ τίνων ἂν 

μάλιστα σώξοιτο τῶν πολιτειῶν ἑκάστη, σδπεπτέον 

ἐφεξῆς τοῖς εἰρημένοις. Ζεῖ δὲ πρῶτον ὑπολαβεῖν 

κἢν ἀρχὴν, ὅτι πολλαὶ γεγένηνται πολιτεῖαι, πάν- 

10 τῶν μὲν ὁμολογούντων τὸ δίκαιον παὶ τὸ κατ᾽ ἄνα-. 

λογίαν ἴσον, τούτου δ᾽ ἁμαρτανόντων, ὥσπερ εἴ- 

ρηται καὶ πρότερον" δῆμος μὲν γὰρ ἐγένετο ἐκ τοῦ 

ἴσους ὁτιοῦν ὄντας οἴεσϑαι ἁπλῶς ἴσους εἶναι" ὅτε 

γὰρ ἐλεύϑεροι πάντες. ὁμοίως, ἁπλῶς εἶναι, νομί- 

δουσιν. Ὀλιγαρχία δὲ ἐκ τοῦ ἀνίσους ἕν τι ὄντας 

ὅλως εἶναι ἀνίσους ὑπολαμβάνειν" κατ᾽ οὐσίαν γὰρ 
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ον ἄνισοι ὄντες ἁπλῶς ἄνισοε ὑπολαμβάνουσιν εἶναι.. 

Εἶτα οἱ μὲν ὡς ἴσοι ὄντες πάντων τῶν ἴσων ἀξιοῦ- 

δὲ μετέχειν, οἱ δ᾽ ὡς ἄνισοι ὄντες πλεονεκτεῖν δη- 

τοῦσι" τὸ γὰρ πλεῖον ἄνισον. ἔχουσι μὲν οὖν τι 

πᾶσαι δίκαιον, ἡμαρτημέναι δὲ ἁπλῶς εἰόι. Καὶ 

διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ὅταν μὴ κατὰ τὴν ὑπόλη- 

φιν ἑἕμάτεροε τυγχάνωσιν ἔχοντες καὶ μετέχωσι 

τῆς πολιτείας, στασιάξουσι. Πάντων δὲ δικαιότατα 

μὲν ἂν στασιάδοιεν, ἥκιστα δὲ τοῦτο πράττουσιν, οἵ 

κατ᾽ ὠρετὴν διαφέροντες" μάλιστα γὰρ εὔλογον ἀνί- 

σους ἁπλῶς εἶναι τούτους μόγους. Εἰσὶ δέ τινες, οἱ 

κατὰ γένος ὑπερέχοντες οὐκ ἀξιοῦσι τῶν ἴσων αὖ- 

τοὺς διὰ τὴν ἀνισότητα ταύτην" εὐγενεῖς γὰρ εἶναι 

δοκοῦσιν, οἷς ὑπάρχει προγόνων ἀρετὴ καὶ πλοῦ- 

τος. ᾿Δρχαὶ μὲν οὖν ὡς εἰπεῖν αὗται. καὶ πηγαὶ τῶν 

στάσεών εἰσι, ὅϑεν στασιάξουδε: διὸ καὶ αἵ μετα- 

βολαὶ γίνονται διχῶς - ὅτὲ μὲν γὰρ πρὸς τὴν πολει- 

τείαν, ὅπως ἐκ τῆς παϑεστηπκυίας ἄλλην μεταστήσω- 

σιν" οἷον ἐκ δημοκρατίας ὀλιγαρχίαν, 1) δημοπκρατί- 

αν ἐξ ὀλιγαρχίας. ἢ πολιτείαν καὶ ἀριστοκρατίαν 

ἐς τούτων, τ) ταύτας ἐξ ἐκείνων: ὅτὲ δ᾽ οὐ πρὸς 

τὴν πμαϑεστηκυῖαν πολιτείαν, ἀλλὰ τὴν μὲν πατά- 

στασιν προαιροῦνται τὴν αὐτὴν, δι’ αὐτῶν δ᾽ εἶναι 

βούλονται ταύτην, οἷον τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὴν μο- 

γαρχίαν. Ετι περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον" οἷον ἢ 

ὀλιγαρχίαν οὖσαν εἰς τὸ μᾶλλον ὀλιγαρχεῖσϑαι τ) 

εἰς τὸ ἧττον, ἢ δημοκρατίαν οὖσαν εἰς τὸ μᾶλλον 

δημοκρατεῖσθαι ἢ εἰς τὸ ἧττον. Ὁμοίως δὲ" καὶ ἐπὶ 

τῶν λοιπῶν πολιτειῶν, ἢ ἵνα εἰπιταϑῶσιν ἢ ἀνεϑῶ- 

σιν. Ἔτι πρὸς τὸ μέρος τι κινῆσαι τῆς πολιτείας" 

οἷον ἀρχήν τινα καταστῆσαι 1 ἀνελεῖν: ὥσπερ ἐν 

“ακεδαίμονί φασι “ὐσανδρόν τινες ἐπιχειρῆσαι, κα- 
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ταλῦσαι τὴν βασιλείαν, καὶ Παυσανίαν τὸν βασι- 

λέα τὴν ἐφορείαν. Καὶ ἐν ’ Ἐπιδάμνῳ δὲ μετέβαλεν 

ἣ πολιτεία κατὰ μόριον" ἀντὶ γὰρ τῶν φυλάρχων 

βουλὴν ἐποίησαν. Εἰς δὲ τὴν ἡλιαίαν ἐπάναγπές ἐ- 

στιν ἔτι τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι βαδίξειν τὰς ἐρχὰς, 

ὅταν ἐπιφψηφίξηται ὠρχή τις. Ὀλιγαρχικὸν δὲ καὶ 
" ὁ ἄρχων ὃ εἷς ἦν ἐν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ" πάντων 

γὰρ διὰ τὸ ἄνισον ἣ στάσις" οὐ μὴν τοῖς ἀνίσοις 

ὑπάρχει ἀνάλογον" ἀΐδιος γὰρ βασιλεία ἄνισος. ἐὰν 

ἢ ἐν ἴσοις" ὅλως γὰρ τὸ ἴσον δητοῦντες στασιάξου- 

ιν. Ἔστι δὲ διττὸν τὸ ἴδον' τὸ μὲν γὰρ ἀριϑμῷ, 

τὸ δὲ κατ᾽ ἀξίαν ἐστί: λέγω δ᾽ ἀριϑμῷ μὲν τὸ πλή- 
- 

ϑὲ: ἢ μεγέϑει ταὐτὸ καὶ ἴσον. πατ’ ἀξίαν δὲ τὸ τῷ 

λόγῳ. Οἷον ὑπερέχει κατ’ ἀριϑμὸν μὲν ἴδον τὰ 

τρία τοῖν δυοῖν, καὶ ταῦτα τοῦ ἕνός" λόγῳ δὲ τέτ- 

ταρα τοῖν δυοῖν, καὶ ταῦτα τοῦ ἕνός- ἴσον γὰρ 

μέρος τὰ δύο τῶν τεττάρων καὶ τὸ ἕν τοῖν δυοῖν" 

ἄμφω γὰρ ἡμίση. Ὁμολογοῦντες δὲ τὸ ὥπλῶς εἶναι 

δίκαιον, ἐν τῷ κατ᾽’ ἀξίαν διαφέρονται. παϑάπερ 

ἐλέχϑη πρότερον" οἵ μὲν. ὅτι, ἐὰν κατὰ τὶ ἴσοτ 

ὦσιν, ὅλως ἴσοι γομίξουσιν εἶναι, οἱ δ᾽ ὅτι, ἐὰν 

,ματὰ τὶ ἄνισοι, πάντων ἀνίσων ἀξιοῦσιν ἑαυτούς. 

“Ἰιὸ καὶ μάλιστα δύο γίνονται πολιτεῖαι, δῆμος παὶ 

ὀλιγαρχία" εὐγένεια γὰρ καὶ ἀρετὴ ἐν ὀλίγοις. ταῦ- 

τὰ δ᾽ ἐν πλείοσιν’ εὐγενεῖς γὰρ καὶ ἀγαϑοὶ οὐδα- 

μοῦ ἕκατὸν, ἄποροι δὲ πολλοὶ πολλαχοῦ. Τὸ δὲ 

ἁπλῶς πάντη παϑ' ἑκατέραν τετάχϑαι τὴν ἰσότητα; 

φαῦλον" φανερὸν δ᾽ ἐπ τοῦ συμβαίνοντος" οὐδεμία 

γὰρ μόνιμος ἐκ τῶν τοιούτων πολιτειῶν. Τούτου δ᾽ 

αἴτιον. ὅτε ἀδύνατον ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ ἔν 

ἀῤχῇ ἡμαρτημένου μὴ ἀπαντᾶν εἰς τὸ τέλος καπόν 

τι. Ζιὸ δεῖ τὰ μὲν ἀριϑμητικῇ ἰσότητε χρῆδϑαι.. 



πὸ ΠΧ 
- 

τὰ δὲ τῇ κατ᾽ ἀξίαν. Ὅμως δὲ ἀσφαλεστέρα καὶ 

ἀστασίαδτος μᾶλλον ἣ δημοκρατία τῆς ὀλιγαρχίαϑδ' 

ἐν μὲν γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐγγίνονται δύο. ἥ τε 

πρὸς ἀλλήλους στάσις παὶ ἔτι ἢ πρὸς τὸν δῆμον» 

ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις ἣ πρὸς ὀλιγαρχίαν μόνον" 

αὐτῷ δὲ πρὸς αὑτὸν; ὅ τε καὶ ἄξιον εἰπεῖν, «τοὐε 

ἐγγίνεται τῷ δήμῳ στάσις. Ἔτι δὲ ἢ ἐκ τῶν μέ- 

'δων πολιτεία ἐγγυτέρω τοῦ δήμου ἢ. ἢ. τῶν ὀλέ- 

γων: ἥπερ ἐστὲν ἀσφαλεστάτη τῶν τοιούτων πολε- 

τειῶν.- ' ὶ ; : ἶ 

Π. ᾿Επεὶ δὲ σκοποῦμεν ἔκ τίνων αἵ τε στάδεις 

γίνονται καὶ αἱ μεταβολαὶ. περὶ τὰς πολιτείας, λὴ- 

πτέον παδόλου πρῶτον τὰς ἀρχὰς παὶ τὰς αἰτίας 

αὐτῶν. Εἰσὶ δὲ ὄχεδὸν ὡς εἰπεῖν τρεῖς τὸν ἐρι- 

μὸν, ἃς διοριστέον καϑ’ αὑτὰς τύπῳ πρῶτον. Ζῖξζ 

γὰρ λαβεῖν πῶς τε ἔχοντες στασιάξουσι, καὶ τίνων 

ἕνερεν παὲ τρίτον, τίνες ὠρχαὶ γίνονται τῶν πολι- 

τικῶν ταῤῥαχῶν καὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους στάσεωπ, 

οῦ μὲν οὖν αὐτοὺς ἔχειν πως πρὸς τὴν μεταβο- 

'λὴν αἰτίαν παϑόλου μάλιστα ϑετέον, περὶ ἧς Ἴδῃ 
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τυγχάνομεν εἰρηκότεδ᾽ οἱ μὲν γὰρ ἰσότητος ἐφτἕ- 

μένοι στασιάξφουσιν, ἂν νομίξωσιν ἔλαττον ἔχειν ὄν- 

τες ἴσοι τοῖς πλεονεκτοῦσιν" οἱ δὲ τῆς ἀνισότητος 

παὶ τῆς ὑπεροχῆς. ἂν ὑπολαμβάνωσιν ὄντες ἄνιδοε 

μὴ πλέον. ἔχειν, εἰλλ’ ἴσον ἢ ἔλαττον. Τούτων δ᾽ 

ἔστε μὲν ὀρέγεσθαι δικαίως. ἔστε δὲ καὶ ἀδίκως" 

ἐλάττους τε γὰρ ὄντες, ὅπως ἴσοι ὥσι, στασιάξου- 

σι. καὶ ἴσοι ὄντες, ὅπως μείξους. Πῶς μὲν οὖν 

ἔχοντες στασιάξουσιν, εἴρηται. Περὶ ὧν δὲ στασιά- 

δουσιν, ἔστι πέρδος καὶ τιμὴ καὶ τἀναντία τούτοις " 

καὶ γὰρ ἀτιμίαν φεύγοντες παὶ ξδημίαν ἢ ὑπὲρ αὐ- 

τῶν ἢἣ τῶν φίλων στασιάξδουσιν ἐν ταῖς πόλεσιν. “41 
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δ᾽ αἰτίαι καὶ ἀρχαὶ τῶν κινήσεων, δὅϑεν αὐτοί τε 

διατίϑενται τὸν εἰρημένον τρόπον καὶ περὶ. τῶν λε- 

χϑέντων, ἔστι μὲν ὡς τὸν ὠριϑμὸν ἑπτὰ τυγχάνου- 

σιν οὖσαι, ἔστι δ’ ὡς πλείους" ὧν δύο μέν ἐστι ταύὐ- 

τὰ τοῖς εἰρημένοις, ἀλλ᾽ οὐχ ὡσαύτως" διὰ κέρδος 

γὰρ καὶ διὰ τιμὴν παροξύνονται πρὸς ἀλλήλους, 

οὐχ ἵνα κτήσωνται σφίσιν αὐτοῖς, ὥσπερ εἴρηται 

πρότερον, ἀλλ᾽ ἑτέρους δρῶντες τοὺς μὲν δικαίως 

τοὺς δ᾽ ἀδίκως πλεονξεμτοῦντας. τούτων. Ἔτι διὰ 

ὥβριν, διὰ φόβον, διὰ ὑπεροχὴν, διὰ καταφρόνη- 

σιν. διὰ αὔξησιν τὴν παρὰ τὸ ἀνάλογον, ἔτι δὲ ἄλ- 

ον τρόπον δι’ ἐριϑείαν, δι’ ὀλιγωρίαν, διὰ, μικρό- 

'χητὰ, δι ἀνομοιότητα. Τούτων δὲ ὕβρις μὲν καὶ 

πέρδος τίνα ἔχουσι δύναμιν, καὶ πῶς αἴτια, δχε- 

δόν ἐστε φανερόν: ὑβριξόντων τε γὰρ τῶν ἐν ταῖς 

ἀρχαῖς παὶ πλεονεκτούντων, στασιάξουσι καὶ πρὸς 

ἀλλήλους καὶ πρὸς τὰς πολιτείας τὰς διδούσας τὴν 

ἐξουσίαν" ἢ δὲ πλεονεξία γίνεται ὁτὲ μὲν ἀπὸ τῶν 

ἐδίων, ὁτὲ δὲ ἀπὸ τῶν ποινῶν. 4λον δὲ καὶ ἡ τι- 

μὴ καὶ τί δύναται καὶ πῶς αἰτία στάσεως" καὶ γὰρ 

αὐτοὶ ἀτιμαξόμενοι καὶ ἄλλους δρῶντες τιμωμέ- 

γους στασιάδουσι. Ταῦτα δὲ ἀδίκως μὲν γίνετατι, 

ὅταν παρὰ τὴν ἀξίαν ἢ τιμῶνταί τινες ἢ ἀτιμάξων- 

ται δικαίως δὲ, ὅταν κατὰ τὴν ἀξίαν" δι’ ὑὕπερο- 

χὴν δὲ, ὅταν τις ἦ τῇ δυνώμει μείξφων ἢ εἷς ἣ πλεί- 

ους ἢ κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πολιτεύ- 

ματος" γίνεσθαι γὰρ εἴωϑεν ἐκ τῶν τοιούτων μο- 

'ψαρχία ἢ δυναστεία. Ζ]΄1τὸ ἐνιαχοῦ εἰώϑασιν ὀστρα- 

πίξειν, οἷον ἐν Ἄργει παὶ ᾿Αϑήνησι" καίτοι βέλτιον 

ἐξ ἀρχῆς δρᾶν, ὅπως μὴ ἕν ἔσονται τοσοῦτον ὕπερ- 

ἔχοντες, 1) ἐάσαντας γενέσϑαι ἰᾶσϑαι ὕστερον. “τὰ 

δὲ φόβον στασιάξουσιν οἵ τε ἠδικηκότες, δεδιότες 

᾿ 
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μὴ δῶσι δίκην, παὶ οἱ μέλλοντες ἀδικεῖσθαι, βου- 

λόμενοι φϑάσαι πρὶν ἀδικηθῆναι: ὥσπερ ἐν Ῥόδῳ 

συνέστησαν οἵ γνώριμοι ἐπὶ τὸν δῆμον διὰ τὰς ἐπι- 

φερομένας δίκασ: Ζ4ιὰ καταφρόνησιν δὲ καὶ στα- 

διάξδουσι παὶ ἐπιτίϑενται, οἷον ἔν τὲ ταῖς ὀλι:γαρ- 

χίαις, ὅταν πλείους ὦσιν οἱ μὴ μετέχοντες τῆς πο-᾿ 

λιτείας" Ἠρείττους γὰρ οἴονται εἶναι: καὶ ἐν ταῖς 

δημοκρατίαις οἵ εὔποροι, καταφρονήσαντες τῆς ἀτα- 

ξίας καὶ ἀναρχίαξ' οἷον καὶ ἐν Θήβαις μετὰ τὴν 

ἐν Οἰνοφύτοις μάχην, κακῷς πολιτευομένων ἣ δη- 

μοπρατία διεφθάρη καὶ ἣ Μεγαρέων δι’ ἀταξίαν 

παὶ ἀναρχίαν ἡττηϑέντων' καὶ ἐν Συῤῥαπκούσαις 

πρὸ τῆς Γέλωνος τυραννίδος, καὶ ἐν Ῥόδῳ ὃ δῆμος 

πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως. Γίνονται. δὲ καὶ δι’ αὔξη- 

σιν τὴν παρὰ τὸ ἀνάλογον μεταβολαὶ τῶν πολιτει- 

ὥν" ὥσπερ γὰρ σῶμα ἐκ μερῶν σύγκειται, καὶ δεῖ 

αὐξάνεσθαι ἀνάλογον, ἵνα μένῃ συμμετρία, εἰ δὲ 

μὴ, φϑείρεται: ὅταν ὃ μὲν ποὺς τεττάρων πηχῶν 

ἦ, τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα δυοῖν δπιϑαμαῖν" ἐνίοτε δὲ" 

πὰν εἰς ἄλλου ξφώου μεταβάλλοι μορφὴν, εἰ μὴ μό- 

γον κατὰ τὸ ποσὸν ἀλλὰ καὶ πατὰ τὸ ποιὸν αὐξά- 

γοιτο παρὰ τὸ ἀνάλογον. οὕτω καὶ πόλις σύγπει- 

ται ἐς. μερῶν, ὧν πολλάκις λανθάνει τι αὐξανόμε- 

γον, οἷον τὸ τῶν ἀπόρων πλῆϑος ἐν ταῖς δημοηρα- 

τίαις καὶ πολιτείαις. Συμβαίνει δ᾽ ἐνίοτε τοῦτο καὶ 

διὰ τύχας οἷον ἐν Τάραντι ἡττηϑέντων καὶ ἀπολο- 

μένων πολλῶν γνωρίμων ὑπὸ τῶν Ἰαπύγων, μικρὸν 

ὕστερον τῶν Μηδικῶν, δημοκρατία ἐγένετο ἐς πο- 

λιτείας. Καὶ ἐν Ἄργει, τῶν ἐν τῇ Ἑβδόμῃ ἀπολο- 

μένων ὑπὸ Κλεομένους τοῦ “άκπωνος, ἠναγκάσϑη- 

ὅαν παραδέξασθαι τῶν περιοίκων τινάς. Καὶ ἐν 

᾿ἡϑήναις ἀτυχούντων πεδῇ οἱ γνώριμοι ἐλάττους ἐγέ- 
σ΄ 
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ψοντο. διὰ τὸ ἐς καταλόγου στρατεύεσϑαι ὑπὸ τὸν 

«Δαπκωνιπὸν πόλεμον. Συμβαίνεε. δὲ τοῦτο καὶ. ἐν 

ταῖς δημοκρατίαις, ἧττον δέ" πλειόνων γὰρ. τῶν εὖ- 

πόρων γινομένων. ἢ τῶν οὐσιῶν αὐξανομένων, με- 

ταβάλλουσιν εἰς ὀλιγαρχίας καὶ δυναστείας. Μετα- 

βάλλουσι δ᾽ αἷ πολιτεῖαι καὶ ἄνευ στάσεως διά τε 

'τὰς ἐριϑείας,. ὥσπερ. ἐν Ἡραίᾳ" ἐξ αἱρετῶν γὰρ 

διὰ τοῦτο ἐποίησαν πληρωτάς, ὅτι ἡροῦντο τοὺς 

ἐριϑευομένους" καὶ δι ὀλιγωρίαν, ὅταν ἐάσωσιν εἰς 

τὰς ἀρχὰς τὰς κυρίας παριέναι τοὺς μὴ τῆς πολι- 

ἐφείας φίλους" ὥσπερ ἐν Ὠρεῷ πατελύϑη ἢἣ ὀλιγαρ- 

χία, τῶν ἀρχόντων γενομένου Ἡραπλεοδώρου, ὃς 

ἐξ ὀλιγαρχίας πολιτείαν καὶ δημοκρατίαν πατεδπεύ- 

αδεν. Ἔτι διὰ τὸ παρὰ μικρόν" λέγω δὲ παρὰ με- 

“μρὸν, ὅτι πολλάκις λανϑάνει μεγάλη γινομένη . με- 

90 
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τάβασις τῶν νομίμων, ὅταν παρορῶσι τὸ μιῃρόν'" 

ὥσπερ ἐν ᾿Ἱμβραπκίᾳ μιιρὸν ἦ τὸ τίμημα, τέλος δ᾽᾽ 

οὐθενὸς ἦρχον, ὡς ἐγγὸς ὃν ἢ μηδὲν διαφέρον τοῦ 

μηδὲν τὸ μικρόν. Ὡτασιωτικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ὅὄμό- 

φυλον. ἕως ἂν συμπνεύσῃ ὥσπερ γὰρ οὐδ᾽ ἐκ τοῦ 

τυχόντος πλήϑους πόλις γίνεται, οὕτως οὐδ᾽ ἐν τῷ 

τυχόντι χρόνῳ. “πὸ ὅσοι ἤδη συνοίκους ἐδέξαντο 

ἢ ἐποίκους, οἱ πλεῖστοι ἐστασίασαν. οἷον Τροιξη- 

ψίοις ᾿ἀχαιοὺ συνῴκισαν Σύβαριν εἶτα πλείους οἵ 

᾿᾿χαιοὶ γενόμενοι ἐξέβαλον τοὺς Τροιξηνίους " ὅϑεν 

τὸ ἄγος συνέβη τοῖς ΣΞυβαρίταις. Καὶ ἐν Θουρίοις 

ΣΞυβαρῖται. τοῖς συνοικήσασι" πλεονεκτεῖν γὰρ ἀἶξι- 

οὔντες, ὡς σφετέρας, τῆς χώρας, ἐξέπεσον. Καὶ 

Βυδαντίοις οἵ ἔποικοι ἐπιβουλεύοντες φωραϑέντες ἐξέ- 

πεόον διὰ μάχης. Καὶ ᾿Αντισδσαῖοι τοὺς Χίων φυ- 

γάδας εἰσδεξώμενοι ' διὰ μάχης ἐξέβαλον. Ζαγηπλαῖοι 

δὲ Σαμίους ὑποδεξώμεγνοι ἐξέπεσον καὶ αὐτοί. Καὶ 
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᾿Ἱπολλωνιᾶται οἱ ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ ἐποίπους. 

ἐπαγαγόμενοι ἐστασίασαν" καὶ Ξυῤῥαπούσιοι μετὰ 

τὰ τυραννικὰ τοὺς ξένους καὶ τοὺς μισθοφόρους πὸο- 

λίτας ποιησάμενοι ἐστασίασαν. παὶ εἰς μάχην ἦλ- 

ϑον. Καὶ ᾿ἀμφιπολῖται δεξάμενοι Χαλκιδέων ἀποί- 

πους ἐξέπεσον ὑπὸ τούτων οἵ πλεῖστοι αὐτῶν. ΣΣτα- 

σιάδουσι δ᾽ ἐν μὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις οἱ πολλοὶ ὡς 

ἀδικούμενοι, δέει οὐ μετέχουσι τῶν ἴσων, παϑάπερ 

εἴρηται πρότερον, ἴδοι ὄντες" ἐν δὲ ταῖς δημορρα- 

τίαις οἱ γνώριμοι, ὅτι μετέχουσι τῶν ἴσων οὐ» ἴσοι 

ὄντες. τασιάδξουσι δ’ ἐνίοτε αἱ πόλεις παὶ διὰ 

τοὺς. τόπους, ὅταν μὴ εὐφυῶς ἔχῃ ἢ χώρα πρὸς τὸ 

μίαν εἶναι πόλιν" οἷον ἐν Κλαξδομεναῖς οἱ ἐπὶ Χύ- 

τρῷ πρὸς τοὺς ἐν νήσῷ" καὶ Κολοφώνιοι καὶ Νο- 

᾿Ἰχιεῖς "Ὁ καὶ ᾿ϑήνησιν οὐχ ὁμοίως εἰσὶν ἀλλὰ μᾶλλον 

δημοτικοὶ οἵ τὸν Πειραιᾶ οἰκοῦντες τῶν τὸ ἄστυ. 

“ὩὯδπὲρ γὰρ ἐν τοῖς πολέμοις αἵ διαβάσεις τῶν ὀχε- 

τῶν καὶ τῶν" πάνυ μικπμρῶν διασπῶσι τὰς φάλαγγας, 

οὕτως ἔόικμε πᾶσα διαφορὰ ποιεῖν διάστασιν. Μῖε- 

γίστη μὲν οὖν ἴσως διάστασις ἀρετὴ καὶ μοχϑηρία- 

εἶτα πλοῦτος καὶ πενία, καὶ οὕτῷῳ δὴ ἑτέρα ἕτέ- 

ῥας μᾶλλον, ὧν μία καὶ ἣ εἰρημένη ἐστί. 

ἩΙ. Γίνονται μὲν οὖν αἱ στάσεις οὐ περὶ μι- 

μρῶν; ἀλλ᾽ ἐκ μιιρῶν" στασιάδουσι δὲ περὶ μεγά- 

λων. Μάλιστα δὲ παὶ αἱ μιμραὶ ἰσχύουσιν, ὅταν 

ἐν τοῖς κυρίοις γένωνται" οἷον συνέβη παὶ ἐν Συῤ- 

ῥαπούσαις ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις" μετέβαλε γὰρ 

ἢ πολιτεία ἐκ δύο νεανίσκων στασιασάντων, ἐν ταῖς 

ἀρχαῖς ὄντων, περὶ ἐρωτικὴν αἰτίαν ϑατέρου γὰρ 

ἀποδημοῦντος, ἑταῖρος ὥν τις τὸν ἐρώμενον αὐτοῦ 

ὑπεποιήσατο" πάλιν δὲ ἐκεῖνος τούτῳ χαλεπήνας τὴν 

γυναῖκα αὐτοῦ ἀνέπεισεν ὡς αὐτὸν ἐλθεῖν. ὅϑεν 
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προσλαμβάνοντες τοὺς ἐν τῷ πολιτεύματι διεστασία- 

ὅαν πάντας. Ζιόπερ ἀρχομένων εὐλαβεῖσϑαι δεῖ 

τῶν τοιούτων, καὶ διαλύειν τὰς τῶν ἡγεμόνων καὶ 

δυναμένων στάδεις" ἐν ἀρχῇ γὰρ γίνεται τὸ ἅμάρ- 

τημα" ἣ δ᾽ ὠρχὴ λέγεται ἥμισυ εἶναι παντός" ὥστε 

καὶ τὸ ἐν αὐτῇ μιμρὸν ἁμάρτημα ἀνάλογόν ἐστε 

πρὸς τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις - μέρεσιν. Ὅλως δὲ αἱ τῶν 

γνωρίμων στάσεις συναπολαύειν ποιοῦσι καὶ τὴν 

ὅλην πόλιν. οἷον ἐν Ἑστιαίᾳ συνέβη μετὰ τὰ 

Μηδικὰ, δύο ἀδελφῶν περὶ τῆς τῶν πατρῴων νο- 

μῆς διενεχϑέντων" ὃ μὲν γὰρ ἀπορώτερος, ὡς οὐκ 

ἀποφαίνοντος ϑατέρου τὴν οὐσίαν οὐδὲ τὸν ϑηδαυ- 

ρὸν, ὃν εὗρεν ὃ πατὴρ, προδήγετο τοὺς δημοτι- 

ποὺς, ὃ δ᾽ ἕτερος ἔχων οὐσίαν πολλὴν τοὺς εὐπό- 

ρους. Καὶ ἐν “ελφοῖς, ἐκ πηδείας γενομένης δια- 

φορᾶς, ἀρχὴ πασῶν ἐγένετο τῶν στάδεων τῶν ὕστε- ' 

ρον ὃ μὲν γὰρ οἰωνισάμενός τι σύμπτωμα, ὥς 

ποοποαδδδδδοον. τΑΝΝΝΣ ΝΣ ἦλϑεν ἐπὶ τὴν νύμφην, οὐ λαβὼν ἀπῆλϑεν" οἱ δ᾽ 

ὡς ὑβριδϑέντες ἐνέβαλον τῶν ἱερῶν χρημάτων ϑύ- 

οντος, κἄπειτα ὡς ἱερόσυλον ἀπέκτειναν. Καὶ πε- 

ρὲ Μυτιλήνην δὲ ἐξ ἐπιιλήρων στάσεως γενομένης, 

πολλῶν ἐγένετο ἀρχὴ πακπῶν καὶ τοῦ πολέμου τοῦ 

πρὸς ᾿ἀϑηναίους, ἐν ᾧ Πάχης ἔλαβε τὴν πόλιν αὖ- 

τῶν, Τιμοφάνους γὰρ τῶν εὐπόρων τινὸς καταλι- 

πόντος΄ δύο ϑυγατέρας ὃ περιωϑισϑεὶς καὶ οὐ λα- 

βὼν τοῖς υἱέσιν αὑτοῦ “όξανδρος ἦρξε τῆς στάσε- 

ὡς. παὶ τοὺς ᾿Δϑηναίους παρώξυνε, πρόξενος ὧν 

τῆς πόλεως. Καὶ ἐν Φωκεῦσιν ἐξ ἐπιμλήρου στάδε- 

ὡς γενομένης περὶ Μνασέαν τὸν Μνήσωνος πατέρα 

καὶ Εὐθυκράτη τὸν Ὀνομάρχου, ἣ στάσις αὕτη ἀρ- 

χὴ τοῦ ἱεροῦ πολέμου κατέστη τοῖς Φωπεῦσι. [ε- 

τέβαλε δὲ καὶ ἐν Ἐπιδάμνῳ ἡ πολιτεία ἐκ γαμικῶν' 
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ὑπομνηστευσώμενος γάρ τις ϑυγατέρα, ὡς ἐξημίω- 

σεν αὐτὸν ὃ τοῦ ὑπομνηστευϑέντος πατὴρ γενόμε- 

ψος τῶν ἀρχόντων, ἅτερος συμπαρέλαβε τοὺς ἐκτὸς 

τῆς πολιτείας ὡς ἐπηρεασϑείς. Μεταβάλλουσι δὲ καὶ 

εἰς ὀλιγαρχίαν καὶ εἰς δῆμον καὶ εἰς πολιτείαν ἐπ 

τοῦ εὐδοκιμῆσαίΐ τι ἢ αὐξηϑῆναι ἢ ἀρχεῖον ἢ μόριον 

τῆς πόλεως οἷον ἣ ἐν ᾿ἀρείῳ πάγῳ βουλὴ εὐδοπει- 

μήσαδα ἐν τοῖς Μηδικοῖς ἔδοξε συντονωτέραν ποιῆ- 

σας τὴν πολιτείαν. Καὶ πάλιν ὃ ναυτικὸς ὄχλος γε- 

γόμενος αἴτιος τῆς περὶ Σαλαμῖνα νίκης καὶ διὰ 

ταύτης τῆς ἡγεμονίας καὶ διὰ τὴν κατὰ ϑάλατταν 

δύναμιν. τὴν δημοκρατίαΥ ἰσχυροτέραν ἐποίησε. 

Καὶ ἐν Ἄργει οἱ γνώριμοι εὐδοκιμήσαντες περὶ τὴν 

ἐν Μαντινείᾳ μάχην, τὴν πρὸς “απεδαιμονίους ἐπε- 

χείρησαν καταλύειν τὸν δῆμον. Καὶ ἐν Συῤῥακού- 

σαις ὁ δῆμος, αἴτιος γενόμενος τῆς νίκης τοῦ πολέ- 

μου τοῦ πρὸς ᾿ϑηναίους, ἐπ πολιτείας εἰς δημοπκρα- 

τίαν μετέβαλε. Καὶ ἐν Χαλκίδι Φόξον τὸν τύραν- 

γον μετὰ τῶν γνωρίμων ὃ δῖμος ἀνελὼν εὐθὺς εἴ- 

χεῖο τῆς πολιτείας. Καὶ ἐν ᾿Δμβρακίᾳ πάλιν ὥὡσαύ- 

τως Περίανδρον δυνεβαλὼν τοῖς ἐπιτιθεμένοις ὃ δῆ- 

μος τὸν τύραννον εἰς ἕαυτὸν περιέστηδε τὴν πολε- 

τείαν. Καὶ ὅλως δὴ δεῖ τοῦτο μὴ λανϑάνειν, ὡς 

οἱ δυνάμεως αἴτιοι γενόμενοι παὶ ἰδιῶται καὶ ἀρχαὲ 

καὶ φυλαὶ καὶ ὅλως μέρος καὶ ὁποιονοῦν πλῆϑος; 

στώσιν κινοῦσιν" “ἢ γὰρ οἱ τούτοις φϑονοῦντες τιμω: 

μένοις ἄρχουσι τῆς στάσεως, ἣ οὗτοι διὰ τὴν ὑπερ- 

οχὴν οὐ ϑέλουσι μένειν ἐπὶ τῶν ἴσων. Κινοῦνται δ᾽ 

αἱ πολιτεῖαι καὶ ὅταν τἀναντία εἶναι δοκοῦντα μέ- 

ρη τῆς πόλεως ἰσάξῃ ἀλλήλοις, οἷον οἱ πλούσιοι καὶ 

ὃ δῆμος, μέσον δ᾽ ἢ μικρὸν ἢ μηδὲν πάμπαν" ἂν 

γὰρ πολὺ ὑπερέχῃ ὑποτερονοῦν τῶν μερῶν πρὸς τὸ 

1. 

γ ΩΝ 

10 

20 

““ὯπΟ'’ἃ. 



τόρ 

10 

ΟΠ ΑΒΙΘΤΟΤ. ῬΟΙΤ. ͵ 
' 

φανερῶς Ἠρεῖττον, τὸ λοιπὸν οὐ ϑέλει πινδυνεύειν, 

“πὸ καὶ οἵ κατ᾽ ἀρετὴν διαφέροντες οὐ ποιοῦσι στά- 

ὅιν. ὡς εἰπεῖν" ὀλίγοι γὰρ γίνονται πρὸς πολλούς. ἢ 

Καϑόλου μὲν οὖν περὶ πάσας τὰς πολιτείας αἱ ἐρ- 

χαὶ παὶ αἰτίαι τῶν στάσεων καὶ τῶν μεταβολῶν 

τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. Κινοῦσι δὲ τὰς πολιτεί- 

ας ὅτὲ μὲν διὰ βίας, ὁτὲ δὲ δι ἀπάτης" διὰ βίας 

μὲν ἢ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς. ἢ ὕστερον ἀναγπκάδοντες" 

καὶ γὰρ ἡ ἀπάτη διττή. “Οτὲ μὲν. γὰρ ἐξαπατήσαν- 

τες τὸ πρῶτον ἑκόντων μεταβάλλουσι τὴν πολιτείαν, 

εἶθ’ ὕστερον βίᾳ πατέχουσιν ἀκόντων: οἷον ἐπὶ τῶν 

χετραποσίων τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, ἵφάσπκοντες τὸν 

βασιλέα χρήματα παρέξειν πρὸς τὸν πόλεμον τὸν 

πρὸς “απεδαιμονίους " ψευσάμενοι δὲ κατέχειν ἐπει- 

ρῶντο τὴν πολιτείαν. Ὁτὲ δὲ ἐξ ἀρχῆς τε πείσαν- 

τες κμαὶ ὕστερον πάλιν πε:σϑέντων ἑκόντων ἄρχου- 

σιν αὐτῶν. ᾿Δπλῶς μὲν οὖν περὶ πάσας τὰς πολε- 

χείας ἐκ τῶν εἰρημένων συμβέβηκε γίνεσϑαε τὰς με- 

0 

ταβολάς. 

1Π. Καϑ' ἕκαστον δ᾽ εἶδος πολιτείας ἐπ τού- 

τῶν μερίξοντας τὰ συμβαίνοντα δεῖ ϑεωρεῖν. 42 

μὲν οὖν δημοκρατίαι μάλιστα μεταβάλλουσι διὰ τὴν 

τῶν. δημαγωγῶν ἀσέλγειαν" τὰ μὲν γὰρ ἰδίᾳ συπκο- 

φαντοῦντες τοὺς τὰς ἔχοντας οὐσίας συστρέφουσιν 

αὐτούς: συνάγει γὰρ παὶ τοὺς ἐχϑίστους ὃ κοινὸς 

φόβος: τὰ δὲ ποινῇ, τὸ πλῆϑος ἐπάγοντες " καὶ τοῦ- 

το ἐπὶ πολλῶν ἄν τις ἴδοι γινόμενον οὕτω. Καὶ γὰρ 

ἐν Κῷ ἡἣ δημοκρατία μετέβαλε πονηρῶν ἐγγενομέ- 

ψῶν δημαγωγῶν" οἵ γὰρ γνώριμοι συνέστησαν. Καὶ 

ἐν Ῥόδῳ. μισϑοφοράν τε γὰρ οἵ δημαγωγοὶ ἐπόρε- 

δον; καὶ ἐπμώλυον ἀποδιδόναι τὰ ὀφειλόμενα τοῖς 

τριηράρχοις" οἱ δὲ διὰ τὰς ἐπιφερομένας δίκας 'ἦν- 



118. 0. ΟΑΡ, ΠΠ. 16: 

αγκάσϑησαν συστάντες καταλῦσαι τὸν δῆμον. Κατε- 

λύϑη δὲ καὶ ἐν Ἡραηπλείᾳ ὃ δῆμος μετὰ τὸν ἐποι- 

γκισμὸν εὐθὺς διὰ τοὺς δημαγωγούς" ἀδικούμενος 

γὰρ ὑπ’ αὐτῶν οἱ γνώριμοι ἐξέπιπτον" ἔπειτα ἀϑροι- 

σϑέντες οἱ ἐμπίπτοντες καὶ κατελθόντες πατέλυσαν τὸν 

δῆμον. : Παραπλησίως δὲ καὶ ἣ ἐν Μεγάροις πατε- 

λύϑη δημοπρατία: οἱ γὰρ δημαγωγοὶ, ἵνα χρήμα- 

τα ἔχωσι δημεύειν, ἐξέβαλον πολλοὺς τῶν γνωρί- 

μῶν" ἕως πολλοὺς ἐποίησαν τοὺς φεύγοντας" οἱ δὲ 

κατιόντες ἐνίκησαν μαχόμενοι τὸν δῆμον, καὶ πα- τὸ 

τέστησαν τὴν ὀλιγαρχίαν. Συνέβη δὲ ταὐτὸν παὶξ 

περὶ Κύμην ἐπὶ τῆς δημοπρατίας, ἣν κατέλυσε Θρα- 

σύμαχος. Σχεδὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἄν τις ἴδοε 

ϑεωρῶν τὰς μεταβολὰς τοῦτον ἐχούσας τὸν τρόπον. 

ὋὉτὲ μὲν γὰρ, ἵνα χαρίφωνται, ἀδικοῦντες τοὺς 

γνωρίμους συνιστᾶσιν, ἢ τὰς οὐσίας ἀναδάστους 

ποιοῦντες ἢ τὰς προσόδους ταῖς λειτουργίαις - ὅὃτὲξ 

δὲ διαβάλλοντες, ἵν’ ἔχωσι δημεύειν τὰ πτήματα 

τῶν πλουσίων. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀρχαίων, ὅτε γένοιτο 

ὃ αὐτὸς δημαγωγὸς καὶ στρατηγὸς. εἰς τυραννίδα 20 

μετέβαλλον: σχεδὸν γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀρχαίων 

τυράννων ἐξ δημαγωγῶν γεγόνασιν. Αἴτιον δὲ τοῦ 

τότε μὲν γίνεσϑαι, νῦν δὲ μὴ. ὅτι τότε μὲν οἵ δη- 

μαγωγοὶ ἦσαν ἐμ τῶν στρατηγούντων" οὐ γάρ πῶ 

δεινοὶ ἦσαν λέγειν' νῦν δὲ τῆς ῥητορικῆς ηὐξημένης 

οἱ δυνάμενοι λέγειν δημαγωγοῦσι μὲν, δι’ ἀπειρίαν 

δὲ τῶν πολεμικῶν οὐ ἐπιτίϑενται, πλὴν εἴ που βρα- 

τερον μᾶλλον ἢ νῦν καὶ διὰ τὸ μεγάλας ἀρχὰς ἐγ- 

χειρίξεσϑαί τισιν, ὥσπερ ἐν Μιλήτῳ ἐπ τῆς πρυτα- 30 ἢ 
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πόλεις, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ὠγρῶν οἰκεῖν τὸν δῆμον ὄἄδχο- 

λον ὄντα πρὸς τοῖς ἔργοις, οἱ προστάται τοῦ δή- 

μου, ὅτε πολεμικοὶ γένοιντο, τυραννίδι ἐπετίϑεντο. 

Πάντες δὲ τοῦτο ἔδρων ὑπὸ τοῦ δήμου πιστευϑέν- 

τες ἢ δὲ πίστις ἦν ἢ ἀὠπέχϑεια ἣ πρὸς τοὺς πλου- 

σίους. Οἷον ᾿ἀϑήνησί τε Πεισίστρατος στασιάσας 

πρὸς τοὺς πεδιακποὺς, καὶ Θεαγένης ἐν Μεγάροις τῶν 

εὐπόρων τὰ κτήνη ἀποσφάξας, λαβὼν παρὰ τὸν 

ποταμὸν ἐπινέμοντας᾽" καὶ “ιονύσιος κατηγορῶν Ζ1α- 

φναίου καὶ τῶν πλουσίων ἠξιώθη τῆς τυραννίδος, 

διὰ τὴν ἔχϑραν πιστευϑεὶς ὡς δημοτικὸς ὦν. Με- 

ταβάλλουσι δὲ καὶ ἐρ τῆς- πατρίας δημοκρατίας εἰς 

τὴν νεωτάτην" ὅπου γὰρ αἱρεταὶ μὲν αἵ ἀρχαὶ, μὴ 

ἀπὸ τιμημάτων δὲ, αἱρεῖται δὲ ὃ δῆμος, δημαγω- 

γοῦντες οἱ σπουδαρχιῶντες εἰς τοῦτο καϑιστᾶόσιν, ὡς 

πύριον εἶναι τὸν δῆμον καὶ τῶν νόμων. Ἄπκος δὲ 

τοῦ ἢ μὴ γίνεσϑαι ἢ τοῦ γίνεσϑαι ἧττον τὸ τὰς φυ- 

λὰς φέρειν τοὺς ἄρχοντας, ἀλλὰ μὴ πάντα τὸν δῆ- 

μον. Τῶν μὲν οὖν δημοῃρατιῶν αἱ μεταβολαὶ γέί- 

γονται πᾶδαι σχεδὸν διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. 

Υ. 4: δ᾽ ὀλιγαρχίαι μεταβάλλουσι διὰ δύο μά- 

λιότα τρόπους τοὺς φανερωτάτους, ἕνα μὲν, ἐὰν 

ἀδιιῶσι τὸ πλῆϑος" πᾶς γὰρ ἱκανὸς γίνεται προ-., 

στάτης" μάλιστα δ᾽, ὅταν ἐξ αὐτῆς συμβῇ τῆς ὅλι- 

γαρχίας γίνεσϑαι τὸν ἡγεμόνα" παϑάπερ ἐν Νά- 

δξῳ “ύγδαμις, ὃς καὶ ἐτυράννησεν ὕστερον τῶν Να- 

ξίων. Ἔχει δὲ καὶ ἢ ἐξ ἄλλων ἀρχὴ στάσεως δια- 

φοράς" ὅτὲ μὲν γὰρ ἐξ αὐτῶν τῶν εὐπόρων οὐ τῶν 

ὄντων δ᾽ ἐν ταῖς ὠρχαῖς γίνεται κατάλυσις, ὅταν 

ὀλίγοι σφόδρα ὦσιν οἱ ἐν ταῖς τιμαῖς " οἷον ἐν Μασ- 

σαλίᾳ καὶ ἐν Ἴστρῳ καὶ ἐν Ἡραπλείᾳ παὶ ἐν ἄλλαις 

πῴώλεσι συμβέβηκεν' οἱ γὰρ μὴ μετέχοντες τῶν ἐἀρ- 
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χῶν ἐκίνουν, ἕως μετέλαβον, οἱ πρεσβύτεροι πρό- 

τερον τῶν ἀδελφῶν. ὕστερον δ’ οἱ νεώτεροι πάλιν" 

οὐ γὰρ ἄρχουσιν ἐνιαχοῦ μὲν ἅμα πατήρ τε καὶ 

υἱός, ἐνιαχοῦ δὲ ὃ πρεσβύτερος καὶ ὃ νεώτερος ἄ- 

δελφός. Καὶ ἔνϑα μὲν πολιτικωτέρα ἐγένετο ἢ ὀλε- 

γαρχία. ἐν Ἴστρῳ δ᾽ εἰς δῆμον ἀπετελεύτησεν, ἐν 

“Πραπλείᾳ δ᾽ ἐξ ἐλαττόνων εἰς ἑξαποσίους ἦλϑε. 

Μετέβαλε δὲ καὶ ἐν Κνίδῳ ἡ ὀλιγαρχία, στασια- 

σάντων τῶν γνωρίμων αὐτῶν πρὸς αὑτοὺς, διὰ τὸ 

ὀλίγους μετέχειν, καὶ, καϑάπερ εἴρηται, εἰ πατὴρ; 

υἱὸν μὴ μετέχειν, μηδ᾽, εἰ πλείους ἀδελφοὶ, ἀλλ᾽ 

ἢ τὸν πρεσβύτατον" ἐπιλαβόμενος γὰρ στασιαξόν- 

τῶν ὃ δῆμος καὶ λαβὼν προστάτην ἐκ τῶν γνωρί- 

μῶν, ἐπιϑέμενος ἐκράτησεν" ἀσϑενὲς γὰρ τὸ στα- 

σιάδον. Καὶ ἐν Ερυϑραῖς δὲ ἐπὶ τῆς τῶν Βασιλι- 

δῶν ὀλιγαρχίας ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις καίπερ πα- 

λῶς ἐπιμελουμένων τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ, ὅμως διὰ 

τὸ ὑπ’ ὀλίγων ἄρχεσθαι, ἀγανακτῶν ὁ δῆμος με- 

τέβαλε τὴν πολιτείαν. Κιγοῦνται δὲ αἷ ὀλιγαρχίαε 

ἐξ αὐτῶν καὶ διὰ φιλονεικίαν δημαγωγούντων. Ἡ 

δημαγωγία δὲ διττὴ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς ὀλίγοις" 

ἐγγίνεται γὰρ δημαγωγὸς, κἂν πάνυ ὀλίγοι ὦσιν" 

οἷον ἐν τοῖς τριάκοντα ᾿Αϑήνησιν οἱ περὶ Χαρικλέα 

ἤόσχυσαν τοὺς τριάκοντα δημαγωγοῦντες, καὶ ἐν τοῖς 

τετρακοσίοις οἵ περὶ Φρύνιχον τὸν αὐτὸν τρόπον" 

ἢ ὅταν τὸν ὄχλον δημαγωγῶσιν οἱ ἐν τῇ ὀλιγαρ- 

χίᾳ ὄντες" οἷον ἐν “αρίσσῃ οἵ πολιτοφύλαπες, διὰ 

τὸ αἱρεῖσϑαι αὐτοὺς, τὸν ὄχλον ἐδημαγώγουν: καὶ 

ἐν ὅσαις ὀλιγαρχίαις οὐχ οὗτοι αἱροῦνται τὰς ἀρ- 

χὰς, ἐξ ὧν οἱ ἄρχοντές εἰσιν, ἀλλ’ αἱ μὲν ἀρχαὶ 

ἐπ τιμημάτων μεγάλων εἰσὶν ἢ ἕταιριῶν, αἱροῦν- 

τὰν δὲ οἱ ὁπλῖται ἢ ὁ δῆμος, ὅπερ ἐν ᾿Ἱβύδῳ συν- 
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ἔβαινε: καὶ ὅπου τὰ δικαστήρια μὴ ἐκ τοῦ πολε' 

τεὐύματός ἐστι. δημαγωγοῦντες γὰρ πρὸς τὰς πιρί- 

σεις μεταβάλλουσι τὴν πολιτείαν" ὅπερ καὶ ἐν Ἧρα- 

Ἠλείᾳ ἐγένετο τῇ ἐν τῷ Πόντῳ. Ἔτι δὲ, ὅταν ἔνιοι 

εἰς ἐλάττους ἕλπωσι τὴν ὀλιγαρχίαν" οἱ γὰρ τὸ ἴσον 

ξητοῦντες ἀναγκάξονταε βοηϑὸν ἐπαγαγέσθαι τὸν 

δῆμον. Γίνονται δὲ μεταβολαὶ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ 

ὅταν ἀναλώσωσε τὰ ἴδια δῶντες ἀσελγῶς" καὶ γὰρ 

οἵ τοιοῦτο: παινοτομεῖν ξητοῦσι, καὶ ἢ τυραννίδε 

ἐπιτίϑενται αὐτοὶ ἢ πατασκευάξουσιν ἕτερον. ὥσπερ 

Ἱππαρῖνος Ζπονύσιον ἐν Συῤῥακπούσαις. Καὶ ἐν ᾽4μ- 

φιπόλει, ᾧ ὄνομα ἦν Κλεότιμος,. τοὺς ἐποίκους 

τοὺς Χαλκιδέων ἤγαγε. παὶ ἐλθόντων διεστασίασεν 

αὐτοὺς πρὸς τοὺς εὐπόρους. Καὶ ἐν ᾿ Διγίνῃ ὃ τὴν 

πρᾶξιν τὴν πρὸς Χάρητα πράξας ἐνεχείρησε μετα- 

βαλεῖν τὴν πολιτείαν διὰ τοιαύτην αἰτίαν. Ὁτὲ μὲν 

οὖν ἐπιχειροῦσί τι κινεῖν, ὅτὲ δὲ κλέπτουσι τὰ ποτ- 

γά" ὅϑεν πρὸς αὐτοὺς στασεάδουσιν ἢ οὗτοι ἢ οἵ 

πρὸς τούτους μαχόμενοι: Ἠλέπτοντας" ὅπερ ἐν ᾿“πολ- 

λωνίᾳ συνέβη τῇ ἐν τῷ Πόντῳ. Ὁμονοοῦσα δὲ ὀλε- 

γαρχία οὐκ εὐδιάφϑορος ἐξ αὑτῆς" σημεῖον δὲ ἢ ἐν 

Φαρσάλῳ πολιτεία: ἐκεῖνοι γὰρ ὀλίγοι ὄντες πολ- 

λῶν κύριοί εἰσι, διὰ τὸ χρῆσϑαι σφίσιν αὐτοῖς κα- 

λῶς. Καταλύονται δὲ καὶ ὅταν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ 

ἑτέραν ὀλιγαρχίαν ἐμποιῶσε" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν, ὅταν, 

τοῦ παντὸς πολιτεύματος ὀλίγου ὄντο, τῶν μεγί- 

στῶν ἀρχῶν μὴ μετέχωσιν οἱ ὀλίγοι πάντες" ὅπερ 

ἐν Ἤλιδι συνέβη ποτέ: τῆς πολιτείας γὰρ δι’ ὀλέ- 

γῶν οὔσης, τῶν γερόντων ὀλίγοι πάμπαν ἐγίνοντο, 

δεὰ «τὸ ἀϊδίους εἶναι ἐνενήκοντα ὄντας, τὴν δ᾽ αἵ- 

ρεῦιν δυναστευτικὴν εἶναι καὶ ὁμοίαν τῇ τῶν ἐν “4α- 

κπεδαίμονε γερόντων. Γίνεται δὲ μεταβολὴ τῶν ὁλι:-. 



ἌΡ τ ΣΘΑΙ. 

γαρχιῶν καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν εἰρήνῃ" ἐν μὲν πο- 

λέμῳ διὰ τὴν πρὸς τὸν δῆμον ὠπιστίαν στρατιώ- 

ταις ἀναγκπαξδομένων χρῆσθαι: ᾧ γὰρ ἃν ἐγχειρί- 

σωσιν, οὗτος πολλάκις γίνεται τύραννος, ὥσπερ ἐν 

Κορίνθῳ Τιμοφάνης" ἂν δὲ πλείους, οὗτοι αὑτοῖς 

περιποιοῦνται δυναστείαν" ὅτὲ δὲ ταῦτα δεδιότες με- 

ταδιδόασι τῷ πλήϑει τῆς πολιτείας, διὰ τὸ ἀν- 

αγκάξεσϑαι τῷ δήμῳ χρῆσϑαι. Ἐν δὲ τῇ εἰρήνη διὰ 

τὴν ἀπιστίαν τὴν πρὸς ἀλλήλους ἐγχειρίξφουσι τὴν 

φυλακὴν στρατιώταις καὶ ἄρχοντι μεσιδίῳ, ὃς ἐνίο- 

τε γίνεται κύριος ἀμφοτέρων: ὅπερ συνέβη ἐν 4α- 

ρίδόῃ ἐπὶ τῆς τῶν ᾿ἀλευαδῶν ὠρχῆς τῶν περὶ Ζ ά- 

μον. καὶ ἐν ᾿Αβύδῳ ἐπὶ τῶν ἕταιριῶν, ὧν ἦν μία 

ἢ Ἰφιάδου. Γένονται δὲ στάσεις καὶ ἐπ τοῦ περιω- 

Θεῖσθαι ἑτέρους ὑφ’ ἑτέρων τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ 

αὐτῶν, παὶ παταστασιάδεσϑθαε κατὰ γάμους ἢ δί- 

μκας᾽ οἷον ἐς γαμικῆς μὲν αἰτίας αἱ εἰρημέναι πρό- 

τερον" παὶ τὴν ἐν Ἐρετρίᾳ δ᾽ ὀλιγαρχίαν τὴν τῶν 

ἡππέων “παγόρας κατέλυσεν ἀδικηθεὶς περὶ γάμον. 

Ἐκ δὲ δικαστηρίου κρίσεως ἣ ἐν Ἡρακλείᾳ στάσις 40 

ἐγένετο, καὶ ἐν Θῆβαις ἐπ’ αἰτίᾳ μοιχείας, δικαί- 

ὡς μὲν στασιαστιπμῶς δὲ ποιησαμένων τὴν πόλασιν, 

τῶν μὲν ἐν Ἡρακλείᾳ κατ’ Εὐετίωνος, τῶν δ᾽ 

ἐν Θήβαις κατ᾽ ᾿Αρχίου: ἐφιλονείκησαν γὰρ αὐτοὺς 

οἱ ἐχϑροὶ, ὥστε δεθῆναι ἐν ἀγορᾷ ἐν τῷ κύφωνι. 

Μολλαὶ δὲ καὶ διὰ τὸ ἄγαν δεσποτικὰς εἶναι τὰς 

ὀλιγαρχίας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ τινῶν δυόσχερα- 

γάντων πατελύϑησαν, ὥσπερ ἣ ἐν Κνίδῳ καὶ ἡ ἐν 

Γίνονται δὲ καὶ ἀπὸ συμπτώμα- ; 3 ͵ 

Χίῳ ὀλιγαρχία. 

τος μεταβολαὶ καὶ τῆς παλουμένης πολιτείας καὶ τῶν 

ὀλιγαρχιῶν, ἐν ὅσαις ἀπὸ τιμήματος βουλεύουσι καὶ 

δικάδουσι παὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἄρχουσι" πολλάκις 
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γὰρ τὸ ταχϑὲν πρῶτον τίμημα πρὸς τοὺς παρόντας 

καιρούς, ὥστε μετέχειν ἐν μὲν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ὀλί- 

γους, ἐν δὲ τῇ πολιτείᾳ τοὺς μέσους, ἐυετηρίας γι- 

ψομένης δι’ εἰρήνην ἢ δι’ ἄλλην τινὰ εὐτυχίαν, συκμ- 

βαίνει πολλαπλασίου γίνεσθαι τιμήματος ἀξίας τὰς 

αὐτὰς Ἠτήσεις, ὥστε πάντας πάντων μετέχειν, ὅτὲ 

μὲν ἐπ προσαγωγῆς καὶ κατὰ μιμρὸν γινομένης τῆς 

μεταβολῆς καὶ λανϑδανούσης, ὁτὲ δὲ καὶ ϑᾶττον. 43 

μὲν οὖν ὀλιγαρχίαι μεταβάλλουσι καὶ στασιάξουσε 

διὰ τοιαύτας αἰτίας" ὅλως δὲ καὶ αἱ δημοπκρατίαε 

καὶ ὀλιγαρχίαι ἐξίστανται ἐνίοτε οὐ; εἰς τὰς ἔναν- 

τίας πολιτείας, ἀλλ᾽ εἰς τὰς ἐν τῷ αὐτῷ γένει" 

οἷον ἐκ τῶν ἐννόμων δημομπρατιῶν καὶ ὀλιγαρχιῶν 

εἰς τὰς πυρίους, καὶ ἐῃξε τούτων εἰς ἐκείνας. 

ΥἹ. Ἐν δὲ ταῖς ὠριστοκρατίαις γίνονται αἱ στά- 

ὅεις αἵ μὲν διὰ τὸ ὀλίγους τῶν τιμῶν μετέχειν, ὅπερ 

εἴρηται πινεῖν καὶ τὰς ὀλιγαρχίας, διὰ τὸ καὶ τὴν 

ἀριστοκρατίαν ὀλιγαρχίαν εἶναί πως ἐν ἐμφοτέ- 

βαιξ γὰρ ὀλίγοι οἱ ἄρχοντες" οὐ μέντοι διὰ ταὐτὸν 

ὀλίγοι: ἐπεὶ δοκεῖ γε διὰ ταῦτα καὶ ἣ ἐριστοπκρα- 

τία ὀλιγαρχία εἶναι: μάλιστα δὲ τοῦτο συμβαίνειν 

ἀναγκαῖον, ὅταν ἢ τὸ πλῆϑος τῶν πεφρονηματι- 

δμένων ὡς ὅμοιον κατ᾽’ ἀρετήν" οἷον ἐν “απεδαί- 

μονε οἱ λεγόμενοι παρϑενίαι: ἔκ τῶν ὁμοίων γὰρ 

ἦσαν: οὃς ρωράδαντες ἐπιβουλεύσαντας ἀπέστειλαν 

Τάραντος οἰκιστάς. Ἢ ὅταν τινὲς ἀτιμάξωνται μὲ- 

γάλοι ὅντες καὶ μηϑενὸς ἥττους κατ᾽ ἀρετὴν ὑπὸ 

τινῶν ἐντιμοτέρων, οἷον “ύσανδρος ὑπὸ τῶν βαστ- 

λέων. Ἢ ὅταν ἀνδρώδης τις ὧν μὴ μετέχῃ τῶν τι- 

μῶν, οἷον Κινάδων ὃ τὴν ἐπ᾽ ᾿Αγησιλάου συστή- 

ὅας ἐπίϑεσιν ἐπὶ τοὺς Σπαρτιάτας. Ἔτι ὅταν οἱ μὲν 

ἀπορῶδι λίαν, οἱ δ᾽ εὐπορῶσι: καὶ μάλιστα ἐν τοῖς 
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πολέμοις τοῦτο γίνεται. Συνέβη δὲ καὶ τοῦτο ἐν 

“Ἱαπεδαίμονε ὑπὸ τὸν Μεσηνιακὸν πόλεμον. “λον 

δὲ καὶ τοῦτο ἐξς τῆς Τυρταίου ποιήσεως τῆς καλου- 

μένης Εὐνομίας- ϑλιβόμενοι γάρ τινες διὰ τὸν πό- 

λεμον ἠξίουν ἀνάδαστον ποιεῖν τὴν χώραν. Ἔτι ἐάν 

τις μέγας ἢ καὶ δυνάμενος ἔτι μείξων εἶναι, ἵνα 

μοναρχῇ ὥσπερ. ἐν “Παπκπεδαίμονε δοκεῖ ΠΙ}αυδανίας 
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ὃ στρατηγήσας κατὰ τὸν ῆηδικὸν πόλεμον. καὶ ἐν ἡ 

Καρχηδόνι ᾿ἄννων. “Δύονται δὲ μάλιστα αἵ τε πο- 

λιτεῖαι καὶ αἱ ἀριστομρατίαι διὰ τὴν ἐν αὐτῇ τῇ 

πολιτείᾳ τοῦ δικαίου παρέκβασιν" ἀρχὴ γὰρ τὸ μὴ 

μεμίχϑαι καλῶς ἐν μὲν τῇ πολιτείᾳ δημοπρατίαν 

καὶ ὀλιγαρχίαν, ἐν δὲ τῇ ἀριστομρατίᾳ ταῦτά τε 

καὶ τὴν ἀρετὴν, μάλιστα δὲ τὰ δύο: λέγω δὲ τὰ 

δύο, δῆμον καὶ ὀλιγαρχίαν. Ταῦτα γὰρ αἱ πολι- 

τεῖαί τε πειρῶνται μιγνύνα:ς καὶ αἵ πόλλαὶ τῶν πα- 

λουμένων ἀριστομρατιῶν. “)΄πηαφέρουσι γὰρ τῶν ὀνο- 

μαξομένων πολιτειῶν αἵ ἐὠριστοκρατίαι τούτῳ" παὶ 

διὰ τοῦτ᾽ εἰσὶν αἱ μὲν ἧττον, αἷ δὲ. μᾶλλον μόνι- 

μοι αὐτῶν" τὰς γὰρ ἀποκλινούδας μᾶλλον πρὸς τὴν 

ὀλιγαρχίαν ἀριστομρατίας καλοῦσι, τὰς δὲ πρὸς τὸ 

πλῆϑος πολιτείας. “]Πιόπερ ἀσφαλέστεραι αἱ τοιαῦ- 

ται τῶν ἑτέρων εἰσί" κρεῖττόν τε γὰρ τὸ πλεῖον, καὶ 

μᾶλλον ἀγαπῶσιν ἴσον ἔχοντες" οἱ δ’ ἐν ταῖς εὐπο- 

ρίαις. ἂν ἣ πολιτεία διδῷ τὴν ὑπεροχὴν, ὑβρίξειν 

φητοῦσι καὶ πλεονεκτεῖν. Ὅλως δ᾽ ἐφ᾽ ὁπότερον ἂν 

ἐγγηλίνῃ ἣ πολιτεία. ἐπὶ ταῦτα μεϑίσταται, ἑἕκατέ- 

ρων τὸ δφέτερον αὐξανόντων οἷον ἢ μὲν πολιτεία 

εἰς δῆμον, ἀριστοκρατία δ᾽ εἰς ὀλιγαρχίαν. Ἢ εἰς 

τἀναντία" οἷον ἣ μὲν ἀριστοκρατία εἰς δῆμον" ὡς 80 

ἀδικούμενοι γὰρ περισπῷῶσιν εἰς τοὐναντίον οἱ ἐπο- 

ρώτεροι" αἷ δὲ πολιτεῖαι εἰς ὀλιγαρχίαν" μόνον γὰρ 

10 

20 

ον παιδηναυσ διε αννων πο 

“σαν ἀσιαπι κῦμα». ὦ. παραὶ ὡσπ . - π΄ σπου. 



ὌΠ Ψ. Ύαν νοι ρον  νΥΨ ὙΣ Ὑ Ν 

το 

10 

50 

ὅ0 
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μόνιμον τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἴσον, καὶ τὸ ἔχειν τὰ αὖ- 

τῶν. Συνέβη δὲ τὸ εἰρημένον ἐν Θουρίοις διὰ μὲν 

γὰρ τὸ ἀπὸ πλείονος τιμήματος εἶναι τὰς ἀρχὰς, 

εἰς ἔλαττον μετέβη, παὶ εἰς ἀρχεῖα πλείω" διὰ δὲ 

τὸ τὴν χώραν ὅλην τοὺς γνωρίμους συγκτήδασϑατ 

παρὰ τὸν νόμον" ἣ γὰρ πολιτεία ὀλιγαρχικωτέρα ἣν" 

ὥστε ἐδύναντο πλεονεκτεῖν. ὃ δὲ δῆμος γυμνασϑεὶς 

ἐν τῷ πολέμῳ τῶν φρουρῶν ἐγένετο κρείττων, ἕως 

ἀφεῖσαν τῆς χώρας, ὅσοι πλείω ἦσαν ἔχοντες. Ετι 

διὰ τὸ πάσας τὰς ὠριστοερατικὰς πολιτείας ὀλιγαρ- 

χικὰς εἶναι, μᾶλλον πλεονεητοῦσιν οἱ γνώριμοτ" οἷον 

καὶ ἐν “Παπεδαίμονι εἰς ὀλίγους αἱ οὐσίαι ἔρχονται, 

γπιαὶ ἔξεστι ποιεῖν ὃ τι ἂν ϑέλωσι τοῖς γνωρίμοις 

μᾶλλον, καὶ κηδεύειν ὅτῳ ϑέλουσι. «πὸ παὶ ἢ «1ο- 

ρῶν πολιτεία ἀπώλετο ἐρ τῆς πρὸς Ζιονύσιον πηδεί- 

απ ὃ ἐν δημοηρατίᾳ οὐν ἂν ἐγένετο, οὐδ᾽ ἂν ἐν 

ἀριστοκρατίᾳ εὖ μεμιγμένῃ. Μάλιστα δὲ λανϑάνου- 

σιν αἱ ἀριστοκμρατίαι μεταβάλλουσαι τῷ λύεσϑαι πα- 

τὰ μιμρόν" ὅπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρότερον παϑόλου 

κατὰ πασῶν τῶν πολιτειῶν, ὅτι αἴτιον τῶν μετα- 

βολῶν καὶ τὸ μιμρόν ἐστιν" ὅταν γάρ τι πρόωνταε 

τῶν πρὸς τὴν πολιτείαν, μετὰ τοῦτο καὶ ἄλλο με- 

πρῷ μεῖφον εὐχερέστερον πινοῦσιν. ἕως ἂν πάντα 

κινήσωσε τὸν κόσμον. Συνέβη δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς 

Θουρίων πολιτείας" νόμου γὰρ ὄντος διὰ πέντε ἑτῶν 

στρατηγεῖν, γενόμενοί τινες πολεμικοὶ τῶν ψεῶωτέ- 

ρων, παὶ παρὰ τῷ πλήϑει τῶν φρουρῶν εὐδορκε- 

μοῦντες. καταφρονήσαντες τῶν ἐν τοῖς πράγμασι, 

καὶ νομίξοντες ῥᾳδίως κατασχήσειν, τοῦτον τὸν νό- 

μον λύειν ἐπεχείρησαν πρῶτον, ὥστ᾽ ἐξεῖναι: τοὺς 

αὐτοὺς συνεχῶς στρατηγεῖν, δρῶντες τὸν δῆμον αὖ- 

τοὺς -χειροτονήδογτα προϑύμως. Οἱ δ᾽ ἐπὶ τοὐτῷ 
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᾿πεταγμένοι τῶν ἀρχόντων, οἱ καλούμενοι σύμβου- 

λοι. ὁρμήσαντες τὸ πρῶτον ἐναντιοῦσθαι, συνεπεί- 

σϑησαν, ὑπολαμβάνοντες τοῦτον κινήσαντας τὸν νό- 

μον ἐάσειν τὴν ἄλλην πολιτείαν" ὕστερον δὲ βουλό- 

μενοι κωλύειν, ἄλλων κινουμένων, οὐκέτι πλέον ἐ- 

ποίουν οὐθὲν, ἀλλὰ μετέβαλεν ἣ τάξις πᾶσα τῆς 

πολιτείας εἰς δυναστείαν τῶν ἐπιχειρησάντων νεῶτε- 

ρίξειν. Πᾶσαι δ᾽ αἷ πολιτεῖαε λύονται ὅτὲ μὲν ἐξ 

αὐτῶν, ὁτὲ δ᾽ ἔξωϑεν, ὅταν ἐναντία πολιτεία ἢ ἢ 

πλησίον ἢ πόῤῥω μὲν, ἔχουσα δὲ δύναμιν: ὅπερ 

συνέβαινεν ἐπ’ ᾿Δϑηναίων καὶ “ακεδαιμονίων. Οἱ 

μὲν γὰρ ᾿4ϑηναῖοε πανταχοῦ τὰς ὀλιγαρχίας. οἱ δὲ 

“άκωνες τοὺς δήμους πατέλυον. Ὅϑεν μὲν οὖν με- 

ταβολαὶ γίνονται τῶν πολιτειῶν καὶ αἱ στάδεις εἴ- 

ρηται δχεδόν. 

ΥΠ. Περὶ δὲ σωτηρίας καὶ ποινῇ καὶ χωρὶς ἕ- 

μπάστης πολιτείας ἐχόμενόν ἐστιν εἰπεῖν. Πρῶτον 

μὲν οὖν δῆλον" εἴπερ ἔχομεν δι᾽ ὧν φϑείρονται αἕ 

πολιτεῖαι, ἔχομεν καὶ δ ὧν σώδονται: τῶν γὰρ 

ἐναντίων τὰ ἐναντία ποιητικά" φϑορὰ δὲ σωτηρίᾳ 

ἐναντίον. Ἐν μὲν οὖν ταῖς εὖ πεκραμέναις πολιτεί- 

ατις ὥσπερ ἄλλο τι δεῖ τηρεῖν, ὅπως μηδὲν παρα- 

γομῶσι, καὶ μάλιστα τὸ μιμρὸν φυλάττειν. Ζαν- 

ϑάνει γὰρ παραδυομένη ἣ παρανομία, ὥσπερ τὰς οὐ- 

σίας τὸ ἱμειρὸν δαπάνημα ἀναιρεῖ πολλώπεις γινόμε- 

“ψον" λανϑάνει γὰρ ἣ δαπάνη διὰ τὸ μὴ ἀξϑρόα γένε- 

ὅϑατ" παραλογίξεται γὰρ ἣ διάνοια ὑπ᾽ αὐτῶν, ὥσπερ 

ὃ σοφιστικὸς λόγος, εἰ ἕκαστον μικρὸν καὶ πάντα" 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ μὲν ὥς, ἔστι δ᾽ ὡς οὔ τὸ γὰρ ὅλον 

καὶ τὰ πάντα οὐ μιμρὸν, ἀλλὰ σύγπειται ἐξ μιμρῶν. 

Μίαν μὲν οὖν φυλακὴν πρὸς ταύτην τὴν ἀρχὴν δεῖ 

ποιεῖσθαι. [ἤπειτα μὴ πιστεύειν τοῖς σοφίόματος χά- 
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ριν πρὸς τὸ πλῆϑος συγπειμένοις " ἐξελέγχεται γὰρ, 

ὑπὸ τῶν ἔργων. Ποῖα δὲ λέγομεν τῶν πολιτειῶν ὅο- 

φίσματα, πρότερον εἴρηται. Ἔστι δὲ δρᾶν, ὅτι 

ἔνιαι μένουσιν οὐ μόνον ἀριστοκρατίαι, ἀλλὰ καὶ 

ὀλιγαρχίαι, οὐ διὰ τὸ ἀσφαλεῖς εἶναι τὰς πολιτείας, 

ἀλλὰ. διὰ τὸ εὖ χρῆσϑαι τοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς γινο- 

μένους καὶ τοῖς ἔξω τῆς πολιτείας καὶ τοῖς ἐν τῷ 

πολιτεύματι" τοὺς μὲν μὴ μετέχοντας τῷ μὴ ἀδι- 

πεῖν, καὶ τῷ τοὺς ἡγεμονικοὺς αὐτῶν εἰσάγειν εἰς 

τὴν πολιτείαν, παὶ τοὺς μὲν φιλοτίμους μὴ ἀδικεῖν 

εἰς ἀτιμίαν, τοὺς δὲ πολλοὺς εἰς κέρδος " πρὸς αὐὖ- 

τοὺς δὲ καὶ τοὺς μετέχοντας τῷ χρῆσϑαι ἀλλήλοις 

δημοτικῶς ὃ γὰρ ἐπὶ τοῦ πλήϑους φητοῦσιν οἱ δη- 

μοτικοὶ, τὸ ἴσον, τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν ὁμοίων οὐ μόνον 

δίκαιον ἀλλὰ παὶ συμφέρον ἐστί. “Πιὸ ἐὰν πλείους 

ὦσιν ἐν τῷ πολιτεύματι, πολλὰ συμφέρει τῶν δη- 

μοτικμῶν νομοϑετημάτων.. οἷον τὸ ἕξαμήνους τὰς ἀρ- 

χὰς εἶναι, ἵνα πάντες οἱ ὅμοιοι μετέχωσιν" ἔστι γὰρ 

ὥσπερ δῆμος ἤδη οἱ ὅμοιοι" διὸ καὶ ἐν τούτοις ἐγγί- 

γονται δημαγωγοὶ πολλάκις, ὥσπερ εἴρηται πρότε- 

ρον. Ἔπειϑ᾽ ἧττον εἰς δυναστείας ἐμπίπτουσιν αἱ ὀλε- 

γαρχίαι καὶ ἀριστοκρατίαι" οὐ γὰρ ὁμοίως ῥᾷάδιον 

καπουργῆδσαι ὀλίγον χρόνον ἄρχοντας καὶ πολύν. 

᾿Επεὶ διὰ τοῦτο ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ δημοπκρατί: 

αἷς γίνονται τυραννίδες" ἢ γὰρ οἵ μέγιστοι ἐν ἕκα- 

τέρᾳ ἐπιτίϑενται τυραννίδι. ἔνϑα μὲν οἱ δημαγωγοὶ, 

ἔνϑα δ᾽ οἱ δυνάσται, ἢ οἱ τὰς μεγίστας ἔχοντες ἐρ- 

χὰς, ὅταν πολὺν χρόνον ἄρχωσι. Σώξονται δ᾽ αἱ 

πολιτεῖαι οὐ. μόνον διὰ τὸ πόῤῥω εἶναι τῶν διαφϑει- 

ρόντων, ἀλλ’ ἐνίοτε καὶ διὰ τὸ ἐγγύς" φοβούμενοι 

γὰρ διὰ χειρῶν ἔχουσι μᾶλλον τὴν πολιτείαν" ὥστε 

δὲξ τοὺς τῆς πολιτείας φροντίξοντας φόβους παρα- 

ἡ 
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, σπευάξειν, ἵνα φυλάττωσι, καὶ μὴ καταλύωσε, ὥς- 

περ νυμτερινὴν φυλακὴν, τὴν τὴς πολιτείας τήρη- 

σιν, παὶ τὸ πόῤῥω ἐγγὺς ποιεῖν. Ετι τὰς τῶν γνω- 

ρίμων φιλονεικίας καὶ στάσεις καὶ διὰ τῶν νόμων 

πειρᾶσϑαι δεῖ φυλάττειν, καὶ τοὺς ἔξω τῆς φιλονει- 

πίας ὄντας, πρὶν παρειληφέναι παὶ αὐτούς: ὥς τὸ 

ἐν ἀρχῇ γινόμενον πακὸν γνῶναι οὐ τοῦ τυχόντος ἀλ- 

λὰ πολιτικοῦ ἀνδρός. Πρὸς δὲ τὴν διὰ τὰ τιμήμα- 

τα γινομένην μεταβολὴν ἐξ ὀλιγαρχίας καὶ πολιτεί- 

ας. ὅταν συμβαίνῃ τοῦτο, μενόντων μὲν τῶν αὐὖὐ- 

τῶν τιμημάτων, εὐπορίας δὲ νομίόματος γινομένης, 

συμφέρει τοῦ τιμήματος ἐπισκοπεῖν τοῦ ποινοῦ τὸ 

πλῆϑος πρὸς τὸ παρελθὸν, ἐν ὅσαις μὲν πόλεσι τι- 

μῶνται κατ’ ἐνιαυτόν, κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον" ἐν δὲ 

ταῖς μείξφοσι διὰ τριετηρίδος ἢ πενταετηρίδος " κὰν 

ἢ πολλαπλάσιον ἢ πολλοστημόριον τοῦ πρότερον, ἐν 

ᾧ αἱ τιμήσεις κατέστησαν τῆς πολιτείας, νόμον εἶἷ- 

γα καὶ τὰ τιμήματα ἐπιτείνειν ἢ ἀνιέναι" ἐὰν μὲν 

ὑπερβάλλῃ, ἐπιτείνοντας κατὰ τὴν πολλαπλασίωσιν, 

ἐὰν δ᾽ ἐλλείπῃ ἀνιέντας καὶ ἐλάττω ποιοῦντας τὴν 

τίμησιν. ᾽Εν μὲν γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ ταῖς πο- 

λιτείαις, μὴ ποιούντων μὲν οὕτως, ἔνϑα μὲν ὀλε- 

γαρχίαν, ἔνϑα δὲ δυναστείαν γίνεσθαι συμβαίνει, 

ἐκείνως δὲ, ἐκ μὲν πολιτείας δημοκρατίαν, ἐπ δ᾽ 

ὀλιγαρχίας πολιτείαν ἢ δῆμον. Κοινὸν δὲ καὶ ἐν 

δήμῷ καὶ ὀλιγαρχίᾳ καὶ πάσῃ πολιτείᾳ μήτ᾽ αὖὐ- 

ξάνειν λίαν μηδένα παρὰ τὴν συμμετρίαν, ἀλ- 

λὰ μᾶλλον πειρᾶσθαι μιμρὰς παὶ πολυχρονίους 

διδόναι τιμὰς ἢ ταχὺ μεγάλας. Ζ]ηιαφϑείρονταε 

γάρ' παὶ φέρειν οὐ παντὸς ἀνδρὸς εὐτυχίαν" εἶ 

δὲ μή, μήτοιγ᾽ ἀθρόας δόντας ἀφαιρεῖσθαι πά- 

λιν ἀϑρόας, ἀλλ᾽ ἐκ προσαγωγῆς. Καὶ μάλιστα μὲν 
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πειρᾶσθαι τοῖς νόμοις οὕτως ἄγειν, ὥστε μηδένα ἢ 

ἐγγίνεσθαι πολὺ ὑπερέχοντα δυνάμει μήτε φίλων , 

μήτε χρημάτων" εἰ δὲ μή, ἀποδημητικὰς ποιεῖσθαι 

τὰς παραστάσεις αὐτῶν. ᾿Επεὶ δὲ παὶ διὰ τοὺς ἰδί- 

οὐυς βίους νεωτερίξουσι, δεῖ ἐμποιεῖν ἀρχήν τινα τὴν 

ἐποφψομένην τοὺς ξδῶντας ἀσυμφόρως πρὸς τὴν πο- 

λιτείαν, ἐν μὲν δημοκρατίᾳ πρὸς τὴν δημοπρατίαν» 

ἐν δὲ ὀλιγαρχίᾳ πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν: ὁμοίως δὲ 

μαὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν ἑκάστῃ. Καὶ τὸ εὐημε- 

ροῦν δὲ τῆς πόλεως ἀνὰ μέρος φυλάττεσϑαι διὰ τὰς 

αὐτὰς αἰτίας" τούτου δ᾽ ἄπος τὸ αἰεὶ τοῖς ἀντιπει- 

μένοις μορίοις ἐγχειρίξειν τὰς πράξεις καὶ τὰς ἐρ- 

χάς. Ζέγω δ᾽ ἀντικεῖσθαι τοὺς ἐπιεικεῖς τῷ πλή- 

δεῖ, καὶ τοὺς ἀπόρους τοῖς εὐπόροις. Καὶ τὸ πει- 

ρᾶσϑαι ἢ σιμμιγνύναι τὸ τῶν ἀπόρων πλῆϑος καὶ 

χὸ τῶν εὐπόρων, ἢ τὸ μέσον αὔξειν. τοῦτο γὰρ 

διαλύει τὰς διὰ τὴν ἀνισότητα στάσεις. Μέγιστον 

δὲ ἐν πάσῃ πολιτείᾳ τὸ καὶ τοῖς νόμοις καὶ τῇ ἄλ- 

λῃ οἰκονομίᾳ οὕτω τετάχϑαι, ὥστε μὴ εἶναι τὰς ἐἀρ- 

χὰς περδαίνειν. Τοῦτο δὲ μάλιστα ἐν ταῖς ὀλιγαρ- 

χικαῖς δεῖ τηρεῖν" οὐ γὰρ οὕτως ἀγανακτοῦσιν εἴρ- 

γόμενοι τοῦ ἄρχειν οἱ πολλοὶ, ἀλλὰ καὶ χαίρουσιν, 

ἐάν τις ἐᾷ πρὸς τοῖς ἰδίοις σχολάδειν, ὡς ἐὰν οἴων- 

ταῖ τὰ κοινὰ γλέπτειν τοὺς ἄρχοντας τότε δ᾽ ἐμ- 

φότερα λυπεῖ, τὸ τε τῶν τιμῶν μὴ μετέχειν καὶ τὸ 

τῶν περδῶν. Μοναχῶς δὲ καὶ ἐνδέχεται ἅμα εἶναι 

δημοκρατίαν παὶ ὠριστομρατίαν., εἰ τοῦτο καταδπευ- 

ἀσειὲ τις" ἐνδέχοιτο γὰρ ἂν καὶ τοὺς γνωρίμους καὶ 

τὸ πλῆϑος ἔχειν ἃ βούλονται ἀμφοτέρους. Τὸ μὲν 

γὰρ ἐξεῖναι πᾶσιν ἄρχειν δημοκρατικόν, τὸ δὲ τοὺς 

γνωρίμους εἶναι ἕν ταῖς ἀρχαῖς ἀριστοκρατικόν. 

Τοῦτο δ᾽ ἔσται, ὅταν μὴ ἢ κερδαίνειν ἀπὸ τῶν ἀρ- 
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χῶν" οἱ γὰρ ἄποροι οὐ βουλήσονται ἄρχειν, τῷ μη- 

δὲν κερδαίνειν, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἰδίοις εἶναι μᾶλ- 

λον" οἵ δὲ εὔποροι δυνήσονται, διὰ τὸ μηδενὸς προς- 

δεῖσθαι τῶν ποινῶν: ὥστε συμβήσεται τοῖς μὲν ἀ:- 

πόροις γίνεσθαι εὐπόροις, διὰ τὸ διατρίβειν πρὸς 

τοῖς ἔργοις, τοῖς δὲ γνωρίμοις μὴ ἄρχεσϑαι ὑπὸ 

τῶν τυχόντων. Τοῦ μὲν οὖν μὴ κλέπτεσϑαι τὰ πκοι- 

ψὰ., ἡἣ παράδοσις γινέσδω τῶν χρημάτων παρόντων 

πάντων τῶν πολιτῶν' καὶ ἀντίγραφα κατὰ φρατρί- 

ας παὶ λόχους καὶ φυλὰς τιϑέσϑθωσαν τοῦ δὲ ἀπερ- 

δῶς ἄρχειν τιμὰς εἶναι δεῖ νενομοϑετημένας τοῖς εὐ- 

δοιμοῦσι. Ζεῖ δ᾽ ἐν μὲν ταῖς δημοπρατίαις τῶν εὐ- 

πόρων φείδεσθαι μὴ μόνον τὰς κτήσεις μὴ ποιεῖν 

ἀναδάστους, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς καρποὺς, ὃ ἐν ἐνί- 

αις τῶν πολιτειῶν λανϑάνει γινόμενον. Βέλτιον δὲ 

καὶ βουλομένους πωλύειν λειτουργεῖν τὰς δαπανη- 

ρὰς μὲν μὴ χρησίμους δὲ λειτουργίας, οἷον χο- 

ρηγίας καὶ λαμπαδαρχίας καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦ- 

ται. ᾿Εν δ᾽ ὀλιγαρχίᾳ τῶν ἀπόρων ἐπεμέλειαν ποῖι- 

εἴσϑαι πολλὴν. καὶ τὰς ἀρχὰς, ἄφ’᾽ ὧν λήμματα, 

τούτοις ἀπονέμειν. πᾶν τις ὑβρίσῃ τῶν εὐπόρων εἰς 

τούτους. μείδω τὰ ἐπιτίμεα εἶναι, ἢ ἂν σφῶν αὖ- 

τῶν... Καὶ τὰς κληρονομίας μὴ πατὰ δόσιν εἶναι ἀλ- 

λὰ κατὰ γένος" μηδὲ πλειόνων ἢ μιᾶς τὸν αὐτὸν 

πληρονομεῖν: οὕτω γὰρ ἂν ὅμαλώτεραι αἱ οὐσίαε 

εἶεν, καὶ τῶν ἀπόρων εἰς εὐπορίαν ἂν παϑίσταιντο 

πλείους. Συμφέρει δὲ καὶ ἐν δημοκρατίᾳ, καὶ ἐν 

ὀλιγαρχίᾳ τῶν ἄλλων ἢ ἰσότητα ἢ προεδρίαν νέμειν 

τοῖς ἧττον κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας, ἐν μὲν δήμῳ 

τοῖς εὐπόροις. ἐν δ᾽ ὀλιγαρχίᾳ τοῖς ἀπόροις. πλὴν 

ὅσαι ἀρχαὶ πύρται τῆς πολιτείας" ταύτας δὲ τοῖς ἐγ 

τῆς πολιτείας ἐγχειρίξειν μόνοις ἢ πλείοσι. Τρία δὲ 
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τινα χρὴ ἔχειν τοὺς μέλλοντας ἄρξειν τὰς κυρίας 

ἀρχάς" πρῶτον μὲν φιλίαν πρὸς τὴν καϑεστῶσαν 

πολιτείαν, ἔπειτα δύναμιν μεγίστην τῶν ἔργων τῆς 

ἀρχῆς. τρίτον δ᾽ ὠρετὴν καὶ δικαιοσύνην, ἐν ἕκά- 

στῃ πολιτείᾳ τὴν πρὸς τὴν πολιτείαν" εἰ γὰρ μὴ 

ταὐτὸν τὸ δίκαιον κατὰ πάσας τὰς πολιτείας, ἐν- 

ἐγπκη παὶ τῆς δικαιοσύνης εἶναι διαφοράς. Εχει δ᾽ 

ἀπορίαν, ὅταν μὴ συμβαίνῃ ταῦτα πάντα περὶ τὸν 

αὐτὸν, πῶς χρὴ ποιεῖσθαι τὴν αἵρεσιν. Οἷον εἰ 

στρατηγικὸς μέν τις εἴη. πονηρὸς δὲ καὶ μὴ τῇ πὸο- 

λιτείᾳ φίλος, ὃ δὲ δίκαϊος παὶ φίλος, πῶς δεῖ ποι- 

εἴσθαι τὴν αἵρεσιν; [Βοικε δὲ δεῖν βλέπειν εἰς δύο, 

τίνος πλεῖον μετέχουσι πάντες, καὶ τίνος ἔλαττον. 

“τὸ ἐν στρατηγίᾳ μὲν εἰς τὴν ἐμπειρίαν μᾶλλον τῆς 

ἀρετῆς" ἔλαττον γὰρ στρατηγίας μετέχουσι, τῆς δ᾽ 

ἐπιεικείας πλεῖον. ᾿Εν δὲ φυλακῇ παὶ ταμιείᾳ τά- 

γαντία᾽ πλείονος γὰρ ἀρετῆς δεῖται ἢ δόην οἵ πολ- 

λοὶ ἔχουσιν: ἣ δὲ ἐπιστήμη ποινὴ πᾶσιν. ᾿Δπορή- 

ὅειε δ᾽ ἄν τις, κἂν δύναμις ὑπάρχῃ τῆς πολιτείας 

παὶ φιλία, τί δεῖ τῆς ἀρετῆς; ποιήσει γὰρ τὰ συμ- 

φέροντα καὶ τὰ δύο" ἢ ὅτι ἐνδέχεται τοὺς τὰ δύο 

ταῦτα ἔχοντας ἀπρατεῖς εἶναι, ὥστε, παϑάπερ παὶ 

αὐτοῖς οὐχ ὑπηρετοῦσιν, εἰδότες καὶ φιλοῦντες αὖ- 

τοὺς. οὕτω καὶ πρὸς τὸ ποινὸν οὐδὲν κωλύει ἔχειν 

ἐνίους; Ἁπλῶς δὲ ὅσα ἐν τοῖς νόμοις ὡς συμφέρον- 

τα λέγομεν ταῖς πολιτείαις, ἅπαντα ταῦτα σώδεξ 

τὰς πολιτείας. Καὶ τὸ πολλάκις εἰρημένον μέγιστον 

ὁτοιχεῖον, τὸ τηρεῖν, ὅπως Ἠρεῖττον ἔσται τὸ βοῦυ- 

λόμενον τὴν πολιτείαν πλῆθος τοῦ μὴ βουλομένου. 

Παρὰ πάντα δὲ ταῦτα δεῖ μὴ λανϑάνειν, ὃ νῦν 

λανϑάνει τὰς παρε βεβησυἱας πολιτείας, τὸ μέσον" 

πολλὰ γὰρ τῶν δοκούντων δημοτικῶν λύει τὰς δη- 

, 
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μοπρατίας, καὶ τῶν ὀλιγαρχιπῶν τὰς ὀλιγαρχίας. 

Οἱ δ᾽ οἰόμενοι ταύτην εἶναι μίαν ὠρετὴν, ἕλκουσιν 

εἰς τὴν ὑπερβολὴν. ἀγνοοῦντες, ὅτι, παϑάπερ ῥίς 

ἐστι παρεπςβεβηκυῖα μὲν τὴν εὐθύτητα τὴν καλλίστην 

πρὸς τὸ γρυπὸν ἢ τὸ σιμὸν. ἀλλ᾽ ὅμως ἔτι παλὴ παῖ 

χάριν ἔχουσα πρὸς τὴν ὄψιν" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐὰν ἐπε- 

τείνῃ τις ἔτι μᾶλλον εἰς τὴν ὑπερβολὴν, πρῶτον μὲν 

ἀποβαλεῖ τὴν μετριότητα τοῦ μορίου, τέλος δ᾽ οὕ- 

τως ὥστε μηδὲ ῥῖνα ποιήσει φαίνεσθαι διὰ τὴν ὕ- 

περοχὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν τῶν ἐναντίων" τὸν αὐτὸν 

δὲ τρόπον ἔχει καὶ περὶ τῶν ἄλλων μορίων. Συμ- 

βαίνει δὴ τοῦτο καὶ περὶ τὰς ἄλλας πολιτείας. Καὶ 

γὰρ ὀλιγαρχίαν παὶ δημοκρατίαν ἔστιν ὥστ᾽ ἔχειν 

ἡμανῶς καίπερ ἐξεστηκυίας τῆς βελτίστης τάξεως" 

ἐὰν δέ τις ἐπιτείνῃ μᾶλλον ἕκατέραν αὐτῶν, πρῶ- 

τον μὲν χείρω ποιήσει τὴν πολιτείαν, τέλος δ᾽ οὐδὲ 

πολιτείαν. “Π᾿ὸ δεῖ τοῦτο μὴ ἀγνοεῖν τὸν νομοϑέ- 

τὴν καὶ τὸν πολιτικὸν, ποῖα σώξει τῶν δημοτικῶν 

μαὶ ποῖα φϑείρει τὴν δημοκρατίαν. καὶ ποῖα τῶν 

ὀλιγαρχιμῶν τὴν ὀλιγαρχίαν: οὐδετέραν μὲν γὰρ 

ἐνδέχεται αὐτῶν εἶναι καὶ διαμένειν ἄνευ τῶν εὐ- 

πόρων παὶ τοῦ πλήϑους" ἀλλ᾽ ὅταν ὁμαλότης γένη- 

ται τῆς οὐσίας, ἄλλην ἀνάγπη εἶναι ταύτην τὴν πὸο- 

λιτείαν" ὥστε φϑείροντες τοὺς παϑ᾽ ὑπεροχὴν νό- 

μους φϑείρουσι τὰς πολιτείας. ἍΔμαρτάνουσι δὲ καὶ 

ἐν ταῖς δημοηρατίαις παὶ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις " ἐν 

μὲν ταῖς δημοκρατίαις οἱ δημαγωγοὶ, ᾿ ὅπου τὸ πλῆ- 

δος κύριον τῶν νόμων" δύο γὰρ ποιοῦσιν αἰεὶ τὴν 

πόλιν μαχόμενοι τοῖς εὐπόροις" δεῖ δὲ τοὐναντίον 

αἰεὶ δοκεῖν λέγειν ὑπὲρ εὐπόρων" ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρ- 

χίαις ὑπὲρ τοῦ δήμου τοὺς ὀλιγαρχικούς. Καὶ τοὺς 

ὅρηπους ἐναντίους ἢ νῦν ὀμνύναι τοὺς ὀλιγαρχικούς " 
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κακόνους ἔσομαι, καὶ βουλεύσω ὅ τι ἂν. 

ἔχω καπόν. Χρὴ δὲ καὶ ὑπολαμβάνειν καὶ ὕπο- 

κρίνεσθαι τοὐναντίον ἐπιδσημαινομένους ἐν τοῖς ὅρ- 

κοῖς ὅτε Οὐκ ἀδικήσω τὸν δῆμον. Μέγιστον 

δὲ τῶν εἰρημένων πρὸς τὸ διαμένειν τὰς πολιτεί- 

ας. οὗ νῦν ὀλιγωροῦσι πάντες, τὸ παιδεύεδϑαι πρὸς 

τὰς πολιτείας. Ὄφελος γὰρ οὐδὲν τῶν ὠφελιμω- 

τάτων νόμων καὶ συνδεδοξασμένων ὑπὸ πάντων τῶν 

πολιτευομένων, εἰ μὴ ἔδονται εἰϑιόμένοι καὶ πεπαι- 

δευμένοι ἐν τῇ πολιτείᾳ, εἰ μὲν οἱ νόμοι δημοτικοὶ; 

δημοτικῶς, εἰ δ᾽ ὀλιγαρχικοὶ, ὀλιγαρχικπῶς. Εἴπερ 

γάρ ἐστιν ἐφ’ ἕνὸς ἀκρασία, ἐστὶ καὶ ἐπὶ πόλεω. 

Εστι δὲ τὸ πεπαιδεῦσϑαι πρὸς τὴν πολιτείαν, οὐ 

τοῦτο, τὸ ποιεῖν οἷς χαίρουσιν οἵ ὀλιγαρχοῦντες ἢ 

οἵ δημοπρατίαν βουλόμενοι, ἀλλ’ οἷς δυνήσονται οὗ 

μὲν ὀλιγαρχεῖν οἱ δὲ δημοπρατεῖσϑαι. Νῦν δ᾽ ἐν 

μὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις οἵ τῶν ἀρχόντων υἱοὶ τρυφῶ- 

σιν, οἱ δὲ τῶν ἀπόρων γίνονται γεγυμνασμένοι καὶ 

πεπονηκότες" ὥστε καὶ βούλονται μᾶλλον καὶ δύναν- 

ται νεωτερίξειν. ᾿Εν δὲ ταῖς δημοκρατίαις ταῖς; μά- 

λιόστα εἶναι δοκούσαις δημοῃρατικαῖς τοὐναντίον τοῦ 

συμφέροντος καϑέστηκεν. Αἴτιον δὲ τούτου, ὅτι πα- 

μῶς ὁρίξονται τὸ ἐλεύϑερον. 4ὑο γάρ ἐόστιν, οἷς ἣ 

δημοκρατία δοκεῖ ὡρίσϑαι, τῷ τὸ πλεῖον εἶναι κύ- 

ριον καὶ τῇ ἐλευϑερίᾳ: τὸ μὲν γὰρ δίκαιον ἴσον 

δοκεῖ εἶναι" ἴσον δ᾽ ὅ τι ἂν δόξῃ τῷ πλήϑει, τοῦτ᾽ 

εἶναι πύόριον" ἐλεύϑερον δὲ καὶ ἴσον τὸ ὅ τι ἂν βού- 

ληταί τις ποιεῖν. ὥστε δὴν ἐν ταῖς τοιαύταις δημο- 

Ἠρατίαις, ἕκαστος ὡς βούλεται, καὶ εἰς ὃ χρήξφων, 

ὥς φησιν Εὐριπίδης. Τοῦτο δ᾽ ἐστὶ φαῦλον" οὐ γὰρ 

δεῖ οἴεσθαι δουλείαν εἶναι τὸ δῆν πρὸς τὴν πολιτείαν, 
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ἀλλὰ σωτηρίαν. ᾿ΕΦ ὧν μὲν οὖν αἱ πολιτεῖαι με- 

ταβάλλουσι καὶ φϑείρονται, καὶ διὰ τίνων δώξονταε 

καὶ διαμένουσιν, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, τοσαῦτά ἐστι. 

ΥὙΠ]Ι|. Λείπεται δ’ ἐπελθεῖν παὶ περὶ μοναρχίας, 

ἐξ ὧν τε φϑείρεται καὶ δι ὧν σώξεσϑαι πέφυπε. 

Σχεδὸν δὲ παραπλήσια τοῖς εἰρημένοις περὶ τὰς πο- 

λιτείας ἐστὶ καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ τὰς βασιλεί- 

ας καὶ. τὰς τυραννίδας. Ἢ μὲν γὰρ βασιλεία κατὰ 

τὴν ἀριστομρατίαν ἐστὶν, ἣ δὲ τυραννὶς ἐξ ὀλιγαρ- 

χίας τῆς ὑστάτης σύγπειται καὶ δημοκρατίας. Ζ]ιὸ 

δὴ καὶ βλαβερωτάτη τοῖς ἀρχομένοις ἐστὶν, ἅτε ἐκ 

δυοῖν συγκειμένη κακμῶν.,. παὶ τὰς παρεμπβάσεις καὶ 

τὰς ἁμαρτίας ἔχουσα τὰς παρ’ ἀμφοτέρων τῶν πο- 

λιτειῶν. Ὕπάρῤχει δ᾽ ἢ γένεσις εὐθὺς ἐξ ἐναντίων 

ἑκατέρᾳ τῶν μοναρχιῶν. Ἢ μὲν γὰρ βασιλεία πρὸς 

βοηϑίαν τὴν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῖς ἐπιεικέσι γέγονε, 

καὶ καϑίσταται βασιλεὺς ἐκ τῶν ἐπιεικῶν καϑ’ ὕπερ- 

οχὴν ἀρετῆς ἢ πράξεων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς, ἢ 

καθ’ ὑπεροχὴν τοιούτου γένους" ὃ δὲ τύραννος ἐμ 

τοῦ δήμου καὶ τοῦ πλήϑους ἐπὶ τοὺς γνωρίμους, 

ὅπως ὃ δῆμος ἀδικμῆται μηδὲν ὑπ’ αὐτῶν. Φανερὸν 

δ᾽ ἐκ τῶν συμβεβηκότων. Σχεδὸν γὰρ οἵ πλεῖστοι 

τῶν τυράννων γεγόνασιν ἐκ δημαγωγῶν, ὡς εἰπεῖν, 

πιστευϑέντες ἐκ τοῦ διαβάλλειν τοὺς γνωρίμους. ΑΣ 

μὲν γὰρ τοῦτον τὸν τρόπον κατέστησαν τῶν τυραν- 

γίδων, ἤδη τῶν πόλεων ηὐξημένων" αἱ δὲ πρὸ τού- 

τῶν ἔμ τε τῶν βασιλέων παρεμβαινόντων τὰ πάτρια 

καὶ δεσποτικωτέρας ἀρχῆς ὀρεγομένων" αἱ δὲ ἐπ 

τῶν αἱρετῶν ἐπὶ τὰς κυρίας ὠρχάς: τὸ γὰρ ἀρχαῖ- 

ον οἱ δῆμοι παϑίστασαν πολυχρονίους τὰς δημιουρ: 

γίας καὶ τὰς ϑεωρίας" αἱ δ᾽ ἐκ τῶν ὀλιγαρχιῶν αἵ- 

ρουμένων ἕνα τινὰ κύριον ἐπὶ τὰς μεγίστας ἀρχάς. 
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Πᾶσι γὰρ ὑπῆρχε τοῖς τρόποις τούτοις τὸ κατεργά- δ Ι 

φεσϑαι ῥᾳδίως, εἰ μόνον βουληϑεῖεν, διὰ τὸ δύνα- ἢ 

μὴν προὐπάρχειν.,᾽ τοῖς μὲν βασιλικῆς ἀρχῆς, τοῖς 

δὲ τὴν τῆς τιμῆς" οἷον Φείδων μὲν περὶ ἄργος καὶ 

ἕτεροι: τύραννοι κατέστησαν βασιλείας ὑπαρχούσης" 

οἵ δὲ περὶ τὴν Ἰωνίαν καὶ Φάλαρις ἐκ τῶν τιμῶν. 

Παναίτιος δὲ ἐν Δεοντίνοις καὶ Κύψελος ἐν Κορίν- 

ϑῳῷ καὶ Πεισίστρατος ᾿ἀϑήνησι καὶ “Διονύσιος ἐν Συῤ- 

ῥαπκούσαις καὶ ἕτεροι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκ δημᾶαᾶ- 

το γωγίας. Καϑάπερ οὖν εἴπομεν, ἡἣ βασιλεία τέτα- 

μται κατὰ τὴν ἀριστοκπμρατίαν" πατ’ ἀξίαν γέώρ ἐστιν. 

᾿ κατ ἰδίαν ἀρετὴν ἢ κατὰ γένους ἢ κατ᾽ εὐεργε- 

δίας ἢ κατὰ ταῦτῴ τὲ καὶ δύναμιν" ἅπαντες γὰρ 

εὐεργετήσαντες ἢ δυνώμενοι τὰς πόλεις ἢ τὰ ἔϑνη, 

εὐεργετεῖν ἐτύγχανον τῆς τιμῆς ταύτης, οἱ μὲν πα- 

τὰ πόλεμον κωλύσαντες δουλεύειν, ὥσπερ Κόδρος, 

οἵ δ᾽ ἐλευϑερώδσαντες, ὥσπερ Κῦρος. ἢ Ἠπτίσαντεξ., 

ἢ κτησάμενοι χώραν, ὥσπερ οἱ “απκπεδαιμονέων βα- 

σιλεῖς καὶ Μακεδόνων παὶ Μολοττῶν. Βούλεται δ᾽ 

“ὁ ὁ βασιλεὺς εἶναι φύλαξ, ὅπως οἱ μὲν κεκτημένοι 

τὰς οὐσίας μηϑὲν ἄδικον πάσχωσιν, ὃ δὲ δῆμος μὴ 

ὑβρίξηται μηδέν. Ἢ δὲ τυραννὶς, ὥσπερ εἴρηται 

πολλάκις, πρὸς οὐδὲν ἀποβλέπει ποινὸν, εἰ μὴ τῆς 

ἰδίας ὠφελίας χάριν ἔστι δὲ σκοπὸς τυραννικὸς μὲν 

τὸ ἡδὺ, βασιλικὸς δὲ τὸ καλόν. “ΖΔιὸ καὶ τῶν πλεο- 

ψεπτημάτων τὰ μὲν χρήματα, τυραννικά, τὰ δ᾽ εἰς 

τιμὴν. βασιλιὰ μᾶλλον" καὶ φυλακὴ βασιλικὴ μὲν 

πολιτικὴ. τυραννικὴ δὲ διὰ ξένων. Ὅτι δ᾽ ἣ τυρᾶν- 

γὶς ἔχει κακὰ καὶ τὰ τῆς δημοκρατίας καὶ τὰ τῆς 

50. ὀλιγαρχίας, φανερόν" ἐκ μὲν ὀλιγαρχίας τῷ τὸ τέ- 

λος: εἶναι πλοῦτον" οὕτω γὰρ παὶ διαμένειν ἄναγ- 

μαῖον μόνως τήν τὲ φυλακὴν καὶ τὴν τρυφήν" καὶ 
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τὸ τῷ πλήϑει μηδὲν πιστεύειν" διὸ παὶ τὴν παραΐί- 

βεσιν ποιοῦνται τῶν ὅπλων" παὶ τὸ καποῦν τὸν ὄὅ- 

χλον, καὶ τὸ ἐπεὶ τοῦ ἄστεος ἀπελαύνειν παὶ διοιρί- 

δεῖν ὠμφοτέρων κοινὸν καὶ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς 

τυραννίδος. Ἐς δημοκρατίας δὲ τὸ πολεμεῖν τοῖς 

γνωρίμοις, καὶ διαφϑείρειν λάϑρα παὶ φανερῶς, 

καὶ φυγαδεύειν ὡς ἀντιτέχνους καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν 

ἐμποδίους" ἐκ γὰρ τούτων συμβαίνει γίνεσθαι καὶ 

τὰς ἐπιβουλὰς, τῶν μὲν ἄρχειν αὐτῶν βουλομένων, 

τῶν δὲ μὴ δουλεύειν. Ὅϑεν καὶ τὸ Περιάνδρου πρὸς 

Θρασύβουλον συμβούλευμά ἐστιν, ἣ τῶν ὕπερεχόν- 

τῶν σταχύων πόλουσις. ὧς δέον αἰεὶ τοὺς ὕπερέ- 

χοντας τῶν πολιτῶν ἀναιρεῖν. Καθάπερ οὖν ὄχε- 

δὸν ἐλέχϑη, τὰς αὐτὰς ἀρχὰς δεῖ γνομίξειν περί τε 

τὰς πολιτείας εἶναι τῶν μεταβολῶν παὶ περὶ τὰς 

μοναρχίας. Ζιώ τε γὰρ. ὠδικπίαν καὶ διὰ φόβον καὶ 

διὰ καταφρόνησιν ἐπιτίϑενται πολλοὶ τῶν ἀρχομέ- 

νῶν ταῖς μοναρχίαις" τῆς δὲ ἀδικίας μάλιστα δι’ ὕ- 

βριν, ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ τὴν τῶν ἰδίων στέρησιν. 

Ἔστι δὲ καὶ τὰ τέλη ταὐτὰ, παϑάπερ κἀκεῖ, παὶ 

περὶ τὰς τυραννίδας καὶ τὰς βασιλείας " μέγεϑος γὰρ 

ὑπάρχει πλούτου καὶ τιμῆς τοῖς μονάρχοις, ὧν ἐ- 
- 2 ι 

φίενται πάντες. Τῶν δ᾽ ἐπιϑέσεων αἱ μὲν ἐπὶ τὸ. 

δῶμα γίνονται τῶν ὠρχόντων, αἱ δ᾽ ἐπὶ τὴν ἀρ- 

χήν. Αϊ μὲν οὖν δι’ ὕβριν ἐπὶ τὸ σῶμα" τῆς δ᾽ ὕ- 

βρεως οὔσης πολυμεροῦς, ἕκαστον αὐτῶν αἴτιον γί- 

γεται τῆς ὀργῆς τῶν δ᾽ ὀργιξομένο»» σχεδὸν οἱ πλεῖ- 

τοι τιμωρίας χάριν ἐπιτίϑενται, εἰλλ’ οὐχ ὑπερο- 

χῆς. Οἷον ἡ μὲν τῶν Πεισιστρατιδῶν διὰ τὸ. προ- 

πηλαπκίσδαι μὲν τὴν Ἁρμοδίου ἀδελφὴν, ἐπηρεάσαι 

δ᾽ “ρμόδιον" ὃ μὲν γὰρ “ρμόδιος διὰ τὴν ἀδελ- 

φὴν, ὃ δὲ ᾿Δριστογείτων διὰ τὸν “ρμόδιον. ᾿Επε- 
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βούλευσαν δὲ καὶ Περιάνδρῳ τῷ ἐν ᾿Δμβρακίᾳ τυ- 

ράννῳ, διὰ τὸ συμπίνοντα μετὰ τῶν παιδικῶν ἐρω- 

τῆσαι αὐτὸν, εἰ ἤδη ἐξ αὐτοῦ κύει. Ἢ δὲ Φιλίπ- 

που ὑπὸ Παυδανίου, διὰ τὸ ἐᾶσαι ὑβρισθῆναι αὐ- 

τὸν ὑπὸ τῶν περὶ "Ἄτταλον. Καὶ ἢ ᾿Δμύντου τοῦ. 

μιμροῦ ὑπὸ Ζέρδα διὰ τὸ καυχήσασϑαι εἰς τὴν ἣλι- 

κπίαν αὐτοῦ. Καὶ ἣ τοῦ Εὐνούχου Εὐαγόρᾳ τῷ 

Κυπρίῳ'". διὰ γὰρ τὸ τὴν γυναῖκα παρελέσϑαι τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ ἀπέκτεινεν “ὡς ὑβρισμένος. Πολλαὶ δ᾽ 

ἐπιθέσεις γεγένηνται καὶ διὰ τὸ εἰς τὸ σῶμα αἰσχύ- 

γεσϑαι τῶν μονάρχων τινάς. Οἷον καὶ ἣ Κραταίου 

εἰς ᾿Αρχέλαον: αἰεὶ γὰρ βαρέως εἶχε πρὸς τὴν ὅὄμι- 

λίαν: ὥστε ἵπανὴ καὶ ἐλάττων ἐγένετο πρόφασις, 

ἢ διότι τῶν ϑυγατέρων οὐδεμίαν ἔδωπεν δμολογή- 

σας αὐτῷ, ἀλλὰ τὴν μὲν προτέραν κατεχόμενος ὑπὸ 

στολέμου πρὸς Σίῤῥαν καὶ ᾿ῤῥάβαιον ἔδωπε τῷ βα- 

σιλεῖ τῷ τῆς ᾿Ελιμείας, τὴν δὲ νεωτέραν τῷ υἱεῖ 

᾿Αμύντᾳ, οἰόμενος οὕτως ἂν ἐρεῖνον ἥπιστα δεαφέ- 

ρεῦϑαι καὶ τὸν. ἐξ τῆς Κλεοπάτρας ἀλλὰ τῆς γε 

ἀλλοτριότητος ὑπῆρχεν ἀρχὴ τὸ βαρέως φέρειν πρὸς 

τὴν ἀφροδισιαστικὴν χώριν. Συνεπέϑετο δὲ καὶ ᾿Ελ- 

λανομράτης ὃ “αρισσαῖος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" ὡς 

γὰρ χρώμενος αὐτοῦ τῇ ἡλικίᾳ οὐ πατῆγεν ὅπο- 

ὄχόμενος. δι’ ὕβριν καὶ οὐ δι᾽ ἐρωτικὴν ἐπιϑυμίαν 

ῴετο εἶναι τὴν γεγενημένην ὁμιλίαν. Πύῤῥων δὲ καὶ 

“Ηραπλείδης οἱ Αϊΐνιοι Κότυν διέφϑειραν τῷ πατρὲ 

τιμωροῦντες. ᾿δάμας δ᾽ ἀπέστη Κότυος διὰ τὸ ἐπκ- 

τμηϑῆνατ παῖς ὧν ὑπ’ αὐτοῦ, ὡς ὑβρισμένος. Πολ- 

λοὶ δὲ καὶ διὰ τὸ εἰς τὸ σῶμα αἰκισϑῆναι πληγαῖς 

ὀργισϑέντες, οἱ μὲν διέφϑειραν. οἱ δ᾽ ἐνεχεΐρησαν, 

ὡς ὑβρισθέντες. καὶ τῶν περὶ τὰς ἀρχὰς παὶ βα- 

σιλικὰς δυναστείας. Οἷον ἐν Μυτιλήνῃ τοὺς Πεν- 
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σαλίδας Μεγακλῆς περιιόντας καὶ τύπτοντας ταῖς πο- 

ρύναις ἐπιϑέμενος! μετὰ τῶν φίλων ἀνεῖλε. Καὶ ὕ- 

στερον Σμέρδης Πενϑδίλον πληγὰς λαβὼν καὶ παρὰ 

τῆς γυναικὸς. ἐξελκυσϑεὶς διέφϑειρε. Καὶ τῆς .2ρ- 

χελάου δ᾽ ἐπιθέσεως Ζεκάμνιχος ἡγεμὼν ἐγένετο, 

παροξύνων τοὺς ἐπιθεμένους πρῶτος" αἴτιον δὲ τῆς 

ὀργῆς. ὅτι αὐτὸν ἐξέδωκε μαστιγῶσαι Εὐριπίδῃ 

τῷ ποιητῇ ὁ δ’ Εὐριπίδης ἐχαλέπαινεν εἰπόντος τι 

αὐτοῦ εἰς δυσώδειαν τοῦ στόματος. Καὶ ἄλλοι δὲ 

πολλοὶ διὰ τοιαύτας αἰτίας οἱ μὲν ἀνῃρέϑησαν, οἵ 

δ᾽ ἐπεβουλεύϑησαν. Ὁμοίως δὲ καὶ διὰ φόβον" ἕν 

γάρ τι τοῦτο τῶν αἰτίων" ἦν. ὥσπεῤ παὶ περὶ τὰς 

πολιτείας καὶ τὰς μοναρχίας. Οἷον Ξέρξην ᾽Ζρτα- 

πάνης, φοβούμενος τὴν διαβολὴν τὴν περὶ “Ζ;αρεῖ- 

ον. ὅτι ἐμρέμασεν οὐ κελεύσαντος Ξέρξου, ἀλλ᾽ οἱό- 

μένος συγγνώσεσδαι, ὡς ἀμνημονοῦντα διὰ τὸ δεῖ- 

πνεῖν. Ζ41 δὲ διὰ καταφρόνησιν: ὥσπερ Σαρδανά- 

παλον ἰδών τις ξαίγοντα μετὰ τῶν γυναικῶν, εἶ 

ἀληϑῆ ταῦτα οἵ μυϑολογοῦντες λέγουσιν" εἰ δὲ μὴ 

ἐπ’ ἐκείνου, ἀλλ᾽ ἐπ’ ἄλλου γε ἂν γένοιτο ἀληϑές. 

Καὶ 4ιονυσίῳ τῷ ὑστέρῳ Ζίων ἐπέϑετο διὰ τὸ πα- 

ταφρονεῖν, δρῶν τοὺς τε πολίτας οὕτως ἔχοντας καὶ 

αὐτὸν αἰεὶ μεθύοντα. Καὶ τῶν φίλων δέ τινες ἐπι- 

τίϑενται διὰ καταφρόνησιν " διὰ γὰρ τὸ πιστεύεσϑατε 

μπαταφρονοῦσιν ὡς λήσοντες. Καὶ οἵ οἰόμενοι δύ- 

γασϑαι κατασχεῖν τὴν ἀρχὴν τρόπον τινὰ διὰ τὸ 

καταφρονεῖν ἐπιτίϑεντατ' ὡς δυνώμενοι γὰρ καὶ πα- 

ταφρονοῦντες τοῦ κινδύνου διὰ τὴν δύναμιν, ἐπι- 

χειροῦσι ῥᾳδίως" ὥσπερ οἱ στρατηγοῦντες τοῖς μο- 

γάρχοις, οἷον Κῦρος ᾿ἀστυάγῃ, καὶ τοῦ βίου πα- 

ταφρο ὧν καὶ τῆς δυνάμεως, διὰ τὸ τὴν μὲν δύνα- 

μιν ἐξηργηπέναι, αὐτὸν δὲ τρυφᾶν. Καὶ ΖΣεύϑης ὃ 
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Θρὰξ ᾿Α͂μαδόκπῳ στρατηγὸς ὦν. Οἱ δὲ καὶ διὰ πλείω 

τούτων ἐπιτίϑενται, οἷον καὶ καταφρονοῦντες καὶ 

διὰ, κέρδος" ὥσπερ ᾿“ριοβαρφάνῃ Μιϑριδάτης. Μά- 

λιότα δὲ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐγχειροῦσιν οἱ τὴν 

φύσιν μὲν ϑρασεῖς, τιμὴν δ᾽ ἔχοντες πολεμικὴν πα- 

ρὰ τοῖς μονάρχοις" ὠνδρία γὰρ δύναμιν ἔχουσα ϑρά- 

ὅος ἐστί" δι ἃς ἀμφοτέρας ὡς ῥᾳδίως κρατήσοντες 

ποιοῦνται τὰς ἐπιϑέσεις. Τῶν δὲ διὰ φιλοτιμίαν ἐπι- 

τιθεμένων ἕτερος τρόπος ἐστὶ τῆς αἰτίας παρὰ τοὺς 

εἰρημένους πρότερον" οὐ γὰρ, ὥσπερ ἔνιοι τοῖς τυ- 

ράννοις ἐπιχειροῦσιν ὁρῶντες πέρδη τὲ μεγάλα καὶ 

τιμὰς μεγάλας οὔσας αὐτοῖς, οὕτω καὶ τῶν διὰ φι- 

λοτιμίαν ἐπιτιϑεμένον ἕκμαστος προαιρεῖται πινδυνεύ- 

εἰν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. οὗ- 

τοι δ᾽, ὥσπερ μὰν ἄλλης τινὸς γενομένης πράξεως 

περιττῆς καὶ δι ἣν ὀνομαστοὶ γίνονται καὶ γνώρι- 

μοι τοῖς ἄλλοις, οὕτω παὶ τοῖς μονάρχοις ἐχγχειροῦ- 

σιν, οὐ Ἠτήσασϑαι βουλόμενοι μοναρχίαν, ἀλλὰ δό- 

ὅαν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽’ ἐλάχιστοί γε τὸν ἀὠριϑμόν εἰσιν 

οὗ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν δρμῶντες " ὑποκεῖσθαι γὰρ 

δεῖ τὸ τοῦ σωθῆναι μηδὲν φροντίξειν, ἂν μὴ μέλλῃ 

κατασχήσειν τὴν πρᾶξιν" οἷς ἀκολουϑεῖν μὲν δεῖ τὴν 

“Ἰ΄ἰωνος ὑπόληψιν" οὐ ῥᾷάδιον δ᾽ αὐτὴν ἐγγενέσθαι 

πολλοῖς. ᾿Βπεῖνος γὰρ μετ’ ὀλίγων ἐστράτευσεν ἐπὶ 

“]πιονύσιον, οὕτως ἔχειν φάσμων, ὡς, ὅπουπερ ἂν 

δύνηται προελθεῖν, ἱκανὸν αὐτῷ τοσοῦτον μετασχεῖν 

τῆς πράξεως, οἷον εἰ μιμρὸν ἐπιβάντα τῆς γῆς εὖ- 

ϑὺς συμβαίη τελευτῆσαι, τοῦτον καλῶς ἔχειν αὐτῷ 

τὸν Θάνατον. Φϑείρεται δὲ τυραννὶς ἕνα μὲν τρό- 

πὸν. ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστη πολιτειῶν, ἔξω- 

ϑὲν, ἐὰν ἐναντία τις ἢ πολιτεία κρείττων" τὸ μὲν 

γὰρ βούλεσϑαι δῆλον ὡς ὑπώρξει, διὰ τὴν ἐναντιό- 

' 
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τηταὰ τῆς προαιρέσεως, ἃ δὲ βούλονται, δυνάμενοι 

πράττουσι πάντες. ᾿Βναντίαι τ’ αἵ πολιτεῖαι, δῆμος 

μὲν τυραννίδι, καϑ' Ἡσίοδον ὡς περαμεῖ περαμεύς " 

καὶ γὰρ ἣ δημοηρατία ἢ τελευταία τυραννίς ἐστι" 

βασιλεία δὲ καὶ ὠριστοπρατία διὰ τὴν ἐναντιότητα 

τῆς πολιτείας" διὸ “αμκεδαιμόνιοι πλείστας πατέλυ- 

σαν τυραννίδας καὶ Συῤῥαπούσιοι κατὰ τὸν γρόγνον, 

ὃν ἐπολιτεύοντο καλῶς. Ἕνα δ᾽ ἐξ αὑτῆς, ὅταν οὗ 

μετέχοντες στασιάδωσιν,. ὥσπερ ἢἣ τῶν περὶ Γέλω- 

γα, καὶ γῦν ἣ τῶν περὶ “΄ιονύσιον: ἣ μὲν Γέλω- 

γος, Θρασυβούλου, τοῦ Ἱέρωνος ἀδελφοῦ, τὸν υἱὸν 

τοῦ Γέλωνος δημαγωγοῦντος καὶ πρὸς ἡδονὰς δρ- 

μῶντος, ἵν’ αὐτὸς ἄρχῃ. τῶν δ᾽ οἰκείων συστησάν- 

τῶν, ἵνα μὴ τυραννὶς ὅλως καταλυθῇ. ἀλλὰ Θρα- 

σύβουλος" οἱ δὲ συστάντες αὐτῶν ὡς καιρὸν ἔχον- 

τες, ἐξέβαλον ἅπαντας αὐτούς. Ζηιονύσιον δὲ 4ίων 

στρατεύσας, πηδεστὴς ὧν, καὶ προσλαβὼν τὸν δῆς, 

μον. ἐκεῖνον ἐμβαλὼν διεφθάρη. “4ύο δὲ οὐσῶν αἵ- 

τιῶν,. δι ἃς μάλιστ’ ἐπιτίϑενται ταῖς τυραννίσι. μί- 

σους καὶ παταφρονήσεο);ς, ϑάτερον μὲν δεῖ τούτων 

ὑπάρχειν τοῖς τυράνγοιξ, τὸ μῖσος. Ἐπ δὲ τοῦ κα- 

ταφρονεῖσϑαι πολλαὶ γίνονται τῶν καταλύσεων" σδη- 

μεῖον δέ: τῶν μὲν γὰρ κτησαμένων οἱ πλεῖστοι καὶ 

διεφύλαξαν τὰς ὠρχὰς, οἵ δὲ παραλαβόντες εὐθὺς 

ὡς εἰχεῖν ἀπολλύασι πάντες " ἀπολαυστικῶς γὰρ ξῶν- 

τες εὐκπαταφρόνητοί τε γίνονται. παὶ πολλοὺς πατ- 

ροὺς παραδιδόασι τοῖς ἐπιτιϑεμένοις. Μόριον δὲ τι 

τοῦ μίσους καὶ τὴν ὀργὴν δεῖ τιϑέναι" τρόπον γάρ 

τινα τῶν αὐτῶν αἰτία γίνεται πράξεων" πολλάπις 

δὲ καὶ πραπκπτικώτερον τοῦ μίσους" συντονώτερον γὰρ 

ἐπιτίθενται διὰ τὸ μὴ χρῆσϑαι λογισμῷ τὸ πάϑος. 

Μάλιστα δὲ συμβαίνει τοῖς ϑυμοῖς ἀπκπολουϑεῖν διὰ 
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τὴν ὕβριν" δι’ ἣν αἰτίαν ἤ τε τῶν Πεισιστρατιδῶν 

κατελύϑη τυραννὶς καὶ πολλαὶ τῶν ἄλλων. ᾿4λλὰ 

μᾶλλον τὸ μῖσος" ἢ μὲν γὰρ ὀργὴ μετὰ λύπης πάρ- 

ἐστιν" ὥστε οὐ ῥάδιον λογίξεσθαι" ἡ δ᾽ ἔχϑρα ἄνευ 

λύπης. Ὡς δὲ ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν, ὅσας αἰτίας εἰ- 

ρήπαμεν τῆς τε ὀλιγαρχίας τῆς ἀπκράτου καὶ τελευ- 

ταίας καὶ τῆς δημοπρατίας τῆς ἐσχάτης, τοσαύτας 

καὶ τῆς τυραννίδος ϑετέον" καὶ γὰρ αὗται τυγχά- 

γουσιν οὖσαι διαιρεταὶ τυραννίδες. Βασιλεία δ᾽ ὑπὸ 

μὲν τῶν ἔξωϑεν ἥναστα φϑείρεται: διὸ καὶ πολυ- 

χρόνιός ἐστιν ἐξ αὐτῆς δ᾽ αἱ πλεῖσται φϑοραὶ συμ- 

βαίνουσι. Φϑείρεται δὲ κατὰ δύο τρόπους "ἕνα μὲν, 

στασιασάντων τῶν μετεχόντων τῆς βασιλείας" ἄλλον 

δὲ τρόπον, τυραννικώτερον πειρωμένων διοικεῖν, ὅ- 

ταν εἶναι κύριοι πλειόνων ἀξιῶσι καὶ παρὰ τὸν νύό- 

μον. Οὐ γίνονται δ᾽ ἔτι βασιλεῖαι νῦν, ἀλλ᾽’ ἄν 

πὲρ γίνωνται, μοναρχίαι καὶ τυραννίδες μᾶλλον, 

διὰ τὸ τὴν βασιλείαν ἑκούσιον μὲν ἀρχὴν εἶναι, μει- 

φόνων δὲ κυρίαν, πολλοὺς δ’ εἶναι τοὺς ὁμοΐους, 

καὶ μηδένα διαφέροντα τοσοῦτον, ὥστε ἀπαρτίξειν 

πρὸς τὸ μέγεϑος καὶ τὸ ἀξίωμα τῆς ἀρχῆς. Ὥστε 

διὰ μὲν τοῦτο ἑκόντες οὐχ ὑπομένουσιν, ἂν δὲ δὺ 

ἀπάτης ἄρχῃ τις ἢ βίας, ἤδη δοκεῖ τοῦτο εἶναι τῦυ- 

ραννίς. Ἐν δὲ ταῖς πατὰ γένος βασιλείαις τιϑέναε 

δεῖ τῆς φϑορᾶς αἰτίαν πρὸς ταῖς εἰρημέναις καὶ τὸ 

γίνεσθαι πολλοὺς εὐπαταφρονήτους, παὶ τὸ δύναμιν 

μὴ πεμτημένους τυραννικὴν, ἀλλὰ . βασιλικὴν τιμὴν», 

ὁβρίξειν. Ῥᾳδία γὰρ ἐγίνετο ἢ κατάλυσις" μὴ βου- 

λομένων γὰρ εὐδϑὺς οὐκ ἔσται βασιλεύς. ᾿4λλ᾽ ὃ τύ- 

ραννος καὶ μὴ βουλομένων. Φϑείρονται μὲν οὖν 

αἷ μοναρχίαι διὰ ταύτας καὶ τοιαύτας ἑτέρας αἰτίας. 
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ΥΙΠΙ. Σώδονται δὲ δῆλον, ὡς ἁπλῶς μὲν εἰπεῖν, 

ἐμ τῶν ἐναντίων, ὡς δὲ παϑ' ἕκαστον, τῷ τὰς μὲν 

βασιλείας ἄγειν ἐπὶ τὸ μετριώτερον. Ὅσῳ γὰρ ἂν 

ἐλαττόνων ὧσι κύριοι, πλείω χρόνον ἀναγπαῖον μέ- 

γεῖιν πᾶσαν τὴν ὠρχήν" αὐτοί τε γὰρ ἧττον γίνον- 

ται δεσποτικποὶ καὶ τοῖς ἤϑεσιν ἴσοι μᾶλλον, καὶ ὑπὸ 

τῶν ἀρχομένων φϑονοῦνται ἧττον. Ζιὰ γὰρ τοῦτο 

καὶ ἣ περὶ Μολοττοὺς πολὺν χρόνον βασιλεία διέ- 

μεῖνε. καὶ ἣ “απκπεδαιμονίων, διὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς τὲ 

εἰς δύο μέρη διαιρεθῆναι τὴν ἀρχὴν, καὶ πάλιν 

Θεοπόμπου μετριάδσαντος τοῖς τὲ ἄλλοις καὶ τὴν τῶν 

ἐφόρων ἀρχὴν ἐπιαταστήσαντος. Τῆς γὰρ δυνά- 

μεως ὠφελὼν ηὔξησε τῷ χρόνῳ τὴν βασιλείαν" ὥστε 

τρύπον τινὰ ἐποίησεν οὐκ ἐλάττονα ἀλλὰ μείξοναᾳ 

αὐτήν. Ὅπερ καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα ἀποκρίνασθαί 

φασιν αὐτὸν εἰποῦδσαν, εἰ μηδὲν αἰσχύνεται τὴν βα- 

σιλείαν ἐλάττω παραδιδοὺς τοῖς υἱέσιν ἢ παρὰ τοῦ 

πατρὸς παρέλαβεν; Οὐ δῆτα; φάναι" παραδίδω- 

μι γὰρ πολυχρονιωτέραν. Αἱ δὲ τυραννίδες σώξον- 

ται κατὰ δύο τρόπους τοὺς ἐναντιωτάτους, ὧν ἅτε- 

ρός ἐστιν ὃ παραδεδομένος, Ἠαὶ καϑ᾽ ὃν διοικοῦσιν 

οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων τὴν ἀρχήν. Τούτων δὲ 

τὰ πολλά φαῦι καταστῆσαι Περίανδρον τὸν Κορίν- 

ϑιον" πολλὰ δὲ καὶ παρὰ τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς 

ἐστι τοιαῦτα λαβεῖν. Ἔστι δὲ τά τε πάλαι λεχϑέν- 

τὰ πρὸς σωτηρίαν ὡς οἷόν τὲ τῆς τυραννίδος, τὸ 

τοὺς ὑπερέχοντας πολούειν, καὶ τοὺς φρονηματίας 

ἀναιρεῖν. καὶ μήτε συσσίτια ἐᾶν μήτε ἑταιρίαν μή- 

τὲ παιδείαν μήτε ἄλλο μηϑὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ πάντα 

φυλάττειν, ὅϑεν εἴωϑε γίνεσϑαι δύο, φρονήματά 

τε καὶ πίστις" καὶ μήτε σχολὰς μήτε ἄλλους συλ- 

λόγους ἐπιτρέπειν γίνεσθαι σχολαστικμούς'" καὶ πάν- 
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τα ποιεῖν, ἐξ ὧν ὅτι μάλιστα ἀγνῶτες ἀλλήλοις. 

ξσονται πάντες" ἣ γὰρ γνῶσις πίστιν ποιεῖ μᾶλλον 

πρὸς ἀλλήλους. Καὶ τὸ τοὺς ἐπιδημοῦντας αἰεὶ φα- 

ψεροὺς εἶναι καὶ διατρίβειν περὶ ϑύρας" οὕτω γὰρ 

ἂν ἥκιστα λανϑάνοιεν τί πράττουσι, καὶ φρονεῖν ἂν 

ἐθϑίδοιντο μιμρόν.. αἰεὶ δουλεύοντες. Καὶ τἄλλα ὅσα 

τοιαῦτα Περσικὰ καὶ βάρβαρα, τυραννικά ἐστι" 

πάντα γὰρ ταὐτὸν δύναται. Καὶ τὸ μὴ λανθάνειν 

πειρᾶσϑαι, ὅσα τυγχάνει τις λέγων ἢ πράττων τῶν 

ἀρχομένων, ἀλλ᾽ εἶναι κατασκόπους" οἷον περὶ Συῤ- 

ῥαπούσας αἵ ποταγωγίδες καλούμεναι. Καὶ τοὺς ὦὡ- 

ταπουστὰς ἐξέπεμπεν Ἱέρων, ὅπου τις εἴη συνουσία 

καὶ σύλλογος" παῤῥησιάδονταί τε γὰρ ἧττον φοβού- 

μένοι τοὺς τομούτους. κἂν παῤῥησιάξωνται, λανϑά- 

γουσιν ἧττον. Καὶ τὸ διαβάλλειν ἀλλήλοις καὶ συγ- 

μρούειν καὶ φίλους φίλοις καὶ τὸν δῆμον τοῖς γνω- 

ρίμοις καὶ τοὺς πλουσίους ἑαυτοῖς. Καὶ τὸ πένητας 

ποιεῖν τοὺς ἀρχομένους τυραννικὸν, ὅπως μήτε φυ- 

λακὴ τρέφηται, καὶ πρὸς τῷ παϑημέραν ὄντες ἄσχο- 

λοι ὦσιν ἐπιβουλεύειν. Παράδειγμα δὲ τούτου αἵ τε 

πυραμίδες αἱ περὶ Αἴγυπτον καὶ τὰ ἀναθήματα τῶν 

Κυψελιδῶν καὶ τοῦ Ὀλυμπίου ἣ οἰκοδόμησις ὑπὸ τῶν 

Πεισιστρατιδῶν, καὶ τῶν περὶ Σάμον ἔργα Πολυ- 

κράτεια" πάντα γὰρ ταῦτα δύναται ταὐτὸν, ἀδχο- 

λίαν παὶ πενίαν τῶν ἀρχομένων. Καὶ ἣ εἰσφορὰ 

τῶν τελῶν, οἷον ἐν Συυῤῥαπούδαις ἐν πέντε γὰρ ἔτε- 

σιν ἐπὶ 4Ζιονυσίου τὴν οὐσίαν ἅπαδαν εἰδενηνοχέναε 

συνέβαινεν. Ἔστι δὲ καὶ πολεμοποιτὸς ὃ τύραννος, ὅ- 

πως δὴ ἄσχολοί τε ὥσι παὶ ἡγεμόνος ἐν χρείᾳ δια- 

τελῶσιν ὄντες. Καὶ ἣ μὲν βασιλεία σώδεται διὰ 

τῶν φίλων, τυραννιμὸν δὲ τὸ μάλιστ᾽ ἀπιστεῖν τοῖς 

φίλοις, ὥς βουλομένων μὲν πάντων, δυναμένων δὲ 



[1Β. Υ. ΟΑΡ. ΥΙΠἼΙ. 

μάλιστα τούτων. Καὶ τὰ περὶ τὴν δημομρατίαν 

δὲ γινόμενα τὴν τελευταίαν τυραννικὰ πάντα, γυναι- 

πομρατία τε περὶ τὰς οἰκίας, ἵν’ ἐξαγγέλλωσε κα- 

τὰ τῶν ἀνδρῶν, καὶ δούλων ἄνεσις διὰ τὴν αὐτὴν 

αἰτίαν: οὔτε γὰρ ἐπιβουλεύουσιν οἱ δοῦλοι καὶ αἱ 

γυναῖκες τοῖς τυράννοις, εὐημεροῦντάς τε ἀναγκαῖον 

εὔνους εἶναι παὶ ταῖς τυραννίσι καὶ ταῖς δημοπκρα- 

τίαις. Καὶ γὰρ ὃ δῆμος εἶναι βούλεται μόναρχος" 

διὸ καὶ ὃ πόλαξ. παρ’ ἀμφοτέροις ἔντιμος" παρὰ 

μὲν τοῖς δήμοις ὃ δημαγωγός ἔστι γὰρ ὃ δημα- 

γωγὸς τοῦ δήμου πόλαξ' παρὰ δὲ τοῖς τυράννοις οἵ 

ταπεινῶς ὁμιλοῦντες " ὅπερ ἐστὶν ἔργον πολαπείας. 

Καὶ γὰρ διὰ τοῦτο πονηρόφιλον ἣ τυραννίς" πολα- 

πευόμενοι γὰρ χαίρουσι" τοῦτο δ᾽ οὐδ’ ἂν εἷς ποιή- 

ὅειε φρόνημα ἔχων ἐλεύϑερον, ἀλλὰ φιλοῦσιν οἱ ἐπι- 

ετιεῖς ἢ οὐ πκολακεύώουσι: καὶ χρήσιμοι οἵ πονηροὶ 

εἰς τὰ πονηρά" ἥλῳ γὰρ ὃ ἧλος, ὥσπερ ἢ παροι- 

μία. Καὶ τὸ μηϑενὶ χαίρειν σεμνῷ μηδ᾽ ἐλευθέρῳ 

τυραννικόν" αὑτὸν γὰρ εἶναι μόνον ἀξιοῖ τοιοῦτον 

ὁ τύραννος ὃ δ᾽ ἀντιδσεμνυνόμενος καὶ ἐλευϑερτάξων 

ἀφαιρεῖται τὴν ὑπεροχὴν παὶ τὸ δεσποτικὸν τῆς τυ- 

ραννίδος" μισοῦσιν οὖν ὥσπερ καταλύοντας τὴν ἐρ- 

χήν. Καὶ τὸ χρῆσϑαι συσσίτοις καὶ συνημερευταῖς 

δενιμοῖς μᾶλλον ἢ πολιτικοῖς τυραννιμόν" ὧς τοὺς 

μὲν πολεμίους, τοὺς δ᾽ οὐΨς ἀντιποιουμένους. Ταῦ- 

τα παὶ τὰ τοιαῦτα τυραννικὰ μὲν καὶ σωτήρια τῆς 

ἀρχῆς. οὐδὲν δ᾽ ἐλλείπει μοχϑηρίας. Ἔστι δ᾽ ὡς εἰ- 

πεῖν πάντα ταῦτα περιειλημμένα τρισὶν εἴδεσι" στο- 

χάδεται γὰρ ἣ τυραννὶς τριῶν" ἕνὸς μὲν τοῦ μικρὰ 

φρονεῖν τοὺς ὠρχομένους" οὐδενὶ γὰρ ἂν μιμρόψυχος 

ἐπιβουλεύσειε- δευτέρου δὲ τοῦ διαπιστεῖν ἀλλήλοις " 

οὐ καταλύεται γὰρ πρότερον τυραννὶς, πρὶν ἢ πι- 
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ἈΒΙΒΤΘΟΥ ΘΙ: 

στεύσουσί τινες αὑτοῖς. Ζιὸ καὶ τοῖς ἐπιεικέσι πολε- 

μοῦσιν ὡς βλαβεροῖς πρὸς τὴν ἀρχήν, οὐ μόνον διὰ 
᾿ Σ- ᾿ Ἔ ᾿ 

χὸ μὴ ἀξιοῦν ἄρχεσϑαι δεσποτικῶς, ἀλλὰ καὶ διὰ 

τὸ πιστοὺς παὶ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις εἶναι, καὶ μὴ 

μπαταγορεύειν μήτε ἑαυτῶν μήτε τῶν ἄλλων. Τρί- 

Ὺ 

τον δ᾽ ἀδυναμία τῶν πραγμάτων: οὐδεὶς γὰρ ἐπιχει- 

ρεῖ τοῖς ἀδυνάτοις" ὥστε οὐδὲ τυραννίδα καταλύειν, 

μὴ δυνάμεως ὑπαρχούσης. 

Εἰς οὺς μὲν οὖν ὅρους ἀνάγεται τὰ βουλήματα τῶν 

τυράννων, οὗτοι τρεῖς τυγχάνουσιν ὄντες" πάντα γὰρ 

ἀναγάγοι τις ἂν τὰ τυραννικὰ πρὸς ταύτας τὰς ὕπο- 

Θέσεις, τὰ μὲν. ὅπως μὴ πιστεύωσιν ἀλλήλοις, τὰ δ᾽ 

ὅπως μὴ δύνωνται, τὰ δ᾽ ὅπως μικρὸν φρονῶσιν. Ὃ 

μὲν οὖν εἷς τρόπος. δι’ οὗ γίνεται σωτηρία ταῖς τὺυ- 

ραννίσι, τοιοῦτός ἐστιν. Ὁ δ᾽ ἔτερος σχεδὸν ἐξ ἐναν- 

τίας ἔχει τοῖς εἰρημένοις τὴν ἐπιμέλειαν. Ἔστι δὲ λα- 

βεῖν αὐτὸν ἐκ τῆς φϑορᾶς τῆς τῶν βασιλειῶν" ὥσπερ 

γὰρ τῆς βασιλείας εἷς τρόπος τῆς φϑορᾶς τὸ ποιεῖν 

τὴν ἀρχὴν τυραννικωτέραν ᾽ οὕτω τῆς τυραννίδος σω- 

τὴρία ποιεῖν αὐτὴν βασιλικμωτέραν, ἕν φυλάττοντα μό- 

γον, τὴν δύναμιν, ὅπως ἄρχῃ μὴ μόνον βουλομένων, 

ἀλλὰ παὶ μὴ βουλομένων" προϊέμενος γὰρ καὶ τοῦ- 

τὸ προΐεται καὶ τὸ τυραννεῖν. ᾿“λλὰ τοῦτο μὲν ὥς- 

περ ὑπόϑεσιν δεῖ μένειν, τὰ δ᾽ ἄλλα τὰ μὲν ποιεῖν 

τὰ δὲ δοκεῖν, ὑποπρινόμενον τὸν βασιλικὸν παλῶϑ. 

ἹΠρῶτον μὲν δοκεῖν φροντίξειν τῶν ποινῶν, μήτε δα- 

πανῶντα δωρεὰς τοιαύτας, ἐφ᾽ αἷς τὰ πλήϑη χᾶ- 

λεπαίνουσιν, ὅταν ὠπ’ αὐτῶν μὲν λαμβάνωσιν ἐργα- 

δομένων παὶ πονούντων γλίσχρως, διδῶσι δ᾽ ἑταίραις 

παὶ ξένοις παὶ τεχνίταις ἀφϑόνως" λόγον τὲ ἀποδιτ- 

δόντα τῶν λαμβανομένων καὶ δαπανωμένων" ὅπερ 

ἤδη πεποιήκασί τινες τῶν τυράννων" οὕτω γὰρ ἄν 

, 

͵ 



πα συσ“ὐὐπππ εο 

1.18. .ν.. ΟΡ, ΜΙΠΙ, 

τις διοικῶν οἰκονόμος ἀλλ᾽ οὐ τύραννος εἶναι δόξει. 

Οὐ" δεῖ δὲ φοβεῖσϑαι μὴ ποτε ἀπορήσῃ χρημάτων, 

πύριος ὧν τῆς πόλεως. ᾿ΖΔλλὰ τοῖς γ᾽ ἐκτοπίδουσι τυ- 

ράννοις ἀπὸ τῆς οἰκίας μὰν ὀυμφέροι τοῦτο μᾶλλον 

ἢ καταλιπεῖν ἀϑροίδσαντας" ἧττον γὰρ ἂν οἱ φυ- 

λάττοντες ἐπιτιϑεῖντο τοῖς πράγμασιν" εἰσὶ δὲ φὸ- 

βερώτεροι τῶν τυράννων τοῖς ἀποδημοῦσιν οἵ φυ- 

λάττοντες τῶν πολιτῶν" οἱ μὲν γὰρ συναποδημοῦ- 

σιν, οἱ δὲ ὑπομένουσιν. [Ἔπειτα τὰς εἱσφορὰς καὶ 

τὰς λειτουργίας δεῖ φαίνεσθαι τῆς τε οἰκονομίας 

ἕνεκα συνάγοντα. κἄν ποτε δεηϑῇ. χρῆσϑαι πρὸς 

τοὺς πολεμικοὺς καιροὺς, ὅλως τε αὑτὸν παρασπευά- 

ξειν φύλακα καὶ ταμίαν ὡς ποινῶν, ἀλλὰ μὴ ὡς 

Τδίων. Καὶ φαίνεσϑαι μὴ χαλεπὸν, ἀλλὰ σεμνόν" 

ἔστι δὲ τοιοῦτον, ὥστε μὴ φοβεῖσϑαι τοὺς ἐντυγχά- 

γοντας, ἀλλὰ μᾶλλον αἰδεῖσθαι. Τούτου μέντοι τυγ- 

χάνειν οὐ ῥᾷδιον ὄντα εὐκαταφρόνητον. “ὸ δεῖ, 

κῶν μὴ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἐπιμέλειαν ποιῆται, ἀλ- 

λὰ τῆς πολιτικῆς. παὶ δόξαν ἐμποιεῖν περὶ αὑτοῦ 

τοιαύτην. ΟΓἜΕτι δὲ μὴ μόνον αὐτὸν φαίνεσϑαι μη- 

δένα τῶν ἀρχομένων ὑβρίξοντα μήτε νέον μήτε νέ- 

αν, ἀλλὰ μηδ’ ἄλλον μηϑένα τῶν περὶ αὐτόν. ὋὉμοί- 

ὡς δὲ καὶ τὰς οἰκείας ἔχειν γυναῖκας πρὸς τὰς 

ἄλλας" ὡς καὶ διὰ γυναικῶν ὕβρεις πολλαὶ τυραν- 

γίδες ἀπολώλασι. Περὶ τε τὰς ἀπολαύσεις τὰς σω- 

ματικὰς τοὐναντίον ποιεῖν ἢ νῦν τινὲς τῶν τυράν- 

γὼν ποιοῦσιν: οὐ γὰρ μόνον εὐθὺς ἕωϑεν τοῦτο 

δρῶσι παὶ συνεχῶς πολλὰς ἡμέρας, ἀλλὰ παὶ φαΐί- 

ψεόϑαι τοῖς ἄλλοις βούλονται τοῦτο πράττοντες, ἵν’ 

ὡς εὐδαίμονας καὶ μακαρίους ϑαυμάσωσιν: ἀλλὰ 

μάλιστα μὲν μετριάξειν τοῖς τοιούτοις" εἰ δὲ μὴ, 

τό γὲ φαίνεσθαι τοῖς ἄλλοις διαφεύγειν" οὔτε γὰρ 
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εὐεπίϑετος οὔτ εὐπαταφρόνητος ὃ νήφων. ἀλλ δ᾽ 

μεθύων, οὐδ᾽ ὁ ἄγρυπνος, ἀλλὰ ὃ παϑεύδων. Τοὐ: 

γαντίον τε ποιητέον τῶν πάλαι λεχϑέντων σχεδὸν 

πάντων᾽ κατασπευάξειν γὰρ δεῖ καὶ ποσμεῖν τὴν 

πόλιν. ὡς ἐπίτροπον ὄντα καὶ μὴ τύραννον. "Ετι 

δὲ τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς φαίνεσϑαι αἰεὶ σπουδάξοντα 

διαφερόντως " ἧττόν τε γὰρ φοβοῦνται τὸ παϑεῖν τι 

παράνομον ὑπὸ τῶν τοιούτων. ἐὰν δεισιδαίμονα νο- 

μίξωσιν εἶναι τὸν ἄρχόντα καὶ φροντίξειν τῶν ϑεῶν" 

καὶ ἐπιβουλεύουσιν ἧττον ὡς συμμάχους ἔχοντι παὶ 

τοὺς ϑεούς" δεῖ δ᾽’ ἄνευ ἀβελτηρίας φαίνεσϑαι τοιοῦ- 

τον. Τούς τε ὠἀγαϑοὺς περὶ τὶ γινομένους τιμᾶν οὕ- 

τῶς. ὥστε μὴ νομίξειν ἄν ποτὲ τιμηϑῆναι μᾶλλον 

ὑπὸ τῶν πολιτῶν αὐτονόμων ὄντων" καὶ τὰς μὲν 

τοιαύτας τιμὰς ὠπονέμειν αὐτὸν, τὰς δὲ πολάσεις 

ὃ ἑτέρων ἀρχόντων παὶ δικαστηρίων. Κοινὴ δὲ 

φυλακὴ πάσης μοναρχίας τὸ μηϑένα ποιεῖν ἕνα μέ- 

γαν. ἀλλ᾽ εἴπερ, πλείους" τηρήσουσι γὰρ ἀλλήλους. 

᾿Εὰν δ᾽ ἄρα τινὰ δέῃ ποιῆσαι μέγαν, μήτοι τό γε 

ἦϑος ϑρασύν' ἐπιϑετικμώτατον γὰρ τὸ τοιοῦτον ἦϑος 

περὶ πάσας τὰς πράξεις. Κὰἂν τῆς δυνάμεώς τῖνα 

δοκῇ παραλύειν, ἐκ προσαγωγῆς τοῦτο δρᾶν, καὶ 

μὴ πᾶσαν ἀϑρόον ἀφαιρεῖσϑαι τὴν. ἐξουσίαν. Ἔτι 

δὲ πάσας μὲν ὕβρεως εἴργεσϑαι, παρὰ πάσας δὲ 

δυοῖν. τῆς τὲ εἰς τὰ δώματα πολάσδεως καὶ τῆς᾽ 

εἰς τὴν ἡλικίαν. Μάλιστα δὲ ταύτην ποιητέον τὴν 

εὐλάβειαν περὶ τοὺς φιλοτίμους" τὴν μὲν γὰρ εἰς 

τὰ χρήματα ὀλιγωρίαν οἱ φιλοχρήματοι φέρουσι 

βαρέως. τὴν δ᾽ εἰς ἀτιμίαν οἵ τε φιλότιμοι καὶ οὗ 

ἐπιεικεῖς τῶν ἀνθρώπων. Ζιόπερ ἢ μὴ χρῆδσϑαι 

δεῖ τοῖς τοιούτοις, ἢ τὰς μὲν πολάσεις πατρικῶς, 

φαίνεσϑαι ποιούμενον καὶ μὴ δι’ ὀλιγωρίαν, τὰς δὲ 



ΘΙΊΒΙΝ: ΟΑΡΑ ΕΙΣ 

πρὸς τὴν ἡλικίαν ὁμιλίας δι’ ἐρωτικὰς αἰτίας, ἀἐλ- 

λὰ μὴ δι’ ἐξουσίαν. Ὅλως δὲ τὰς δοκούσας ἀτιμί- 

ἂς ἐξωνεῖόσϑαι μείξοσι τιμαῖς. Τῶν δ᾽ ἐπιχειρούντων 

ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος διαφϑορὰν οὗτοι φοβερώτατοξ 

παὶ δέονται πλείστης φυλακῆς, ὅδοι μὴ προαιροῦν- 

᾿ χαϊῖ περιποιεῖσθαι τὸ δῆν διαφϑείραντες. Ζιὸ μά- 

λιόστα εὐλαβεῖσϑαι δεῖ τοὺς ὑβρίξεσϑαι νομίξοντας 

ἢ αὐτοὺς ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχάνουσιν: ὠφειδῶς γὰρ 

ἑαυτῶν ἔχουσιν οἱ διὰ ϑυμὸν ἐπιχειροῦντες, παϑάπερ 

παὶ Ἡράπκλειτος εἶπε, χαλεπὸν φάσκων εἶναι 9υ- 

μῷ μάχεσθαι" ψυχῆς γὰρ ὠνεῖσϑαι. ᾿Επεὶ δὲ αἱ 

πόλεις ἐκ δύο συνεστήκασε μορίων, ἔκ τε τῶν ἀπό- 

ρων ἀνθρώπων καὶ τῶν εὐπόρων, μάλιστα μὲν ἐμ- 

᾿φοτέρους ὑπολαμβάνειν δεῖ σώξεδϑαι διὰ τὴν ἐρ»" 

χὴν, καὶ τοὺς ἑτέρους ὑπὸ τῶν ἕτέρων ἀδικεῖσϑατ 

μηδέν: ὅπότεροι δ᾽ ἂν ὦσιν κρείττους, τούτους ἰδί- 

ουὐς μάλιστα ποιεῖσϑαε τῆς ἀρχῆφ᾽ ὡς. ἂν ὑπάρξῃ 

τοῦτο τοῖς πράγμασιν, οὔτε δούλων ἐλευϑέρωσιν ἀ:- 

γάγκη ποιεῖσϑαι τὸν τύραννον, οὔτε ὅπλων παραίρε- 

σιν ἱμανὸν γὰρ ϑάτερον μέρος πρὸς τῇ δυνάμει προς- 

τιϑέμενον, ὥστε πρείττους εἶναι τῶν ἐπιτιϑεμένων- 

Περίεργον δὲ τὸ λέγειν παϑ’ ἕκαστον τῶν τοιούτων" 

ὃ γὰρ σκοπὸς φανερὸς, ὅτι δεῖ μὴ τυραννικὸν ἀλλ᾽ 

οἰκονομιπὸν καὶ βασιλικὸν εἶναι φαίνεσϑαι τοῖς ἐρ- 

χομένοις, καὶ μὴ σφετεριστὴν, ἀλλ᾽ ἐπίτροπον. παὶ 

τὰς μετριότητας τοῦ βίου διώπειν, μὴ τὰς ὑὕπερβο- 

λάς. Ἔτι δὲ τοὺς μὲν γνωρίμους παϑομιλεῖν, τοὺς 

δὲ πολλοὺς δημαγωγεῖν" ἐκ γὰρ τούτων ἀναγκαῖον 

οὐ μόνον τὴν ὠρχὴν εἶναι καὶ παλλίω καὶ Φηλῶωτο- 

τέραν, τῷ βελτιόνων ἄρχειν παὶ μὴ τεταπεινωμέ- 

γῶν, μηδὲ μισούμενον καὶ φοβούμενον διατελεῖν, ἐλ- 

λὰ καὶ τὴν ἀρχὴν εἶναι πολυχροντωτέραν. Ετι δ᾽ 
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102 ΑΒΙΘΤΟΤ. ῬΌΙΠΙΤ. 

αὐτὸν διαμεῖσϑαι κατὰ τὸ ἦϑος ἧτοι καλῶς π 

ἀρετὴν ἢ ἡμίχρηστον ὄντα καὶ μὴ πονηρὸν, ἀλλ᾽ 

ἡμιπόνηρον. Καίτοι πασῶν ὀλιγοχρονιώτεραι τῶν. 

πολιτειῶν εἰσιν ὀλιγαρχία καὶ τυραννίς: πλεῖστον 

γὰρ ἐγένετο χρόνον ἣ περὶ Σικυῶνα τυραννὶς ἣ τῶν 

Ὀρϑαγόρου παίδων καὶ αὐτοῦ Ὀρϑαγόρου. Ετη δ᾽ 

αὕτη διέμεινεν ἑκατόν" τούτου δ᾽ αἴτιον, ὅτι τοῖς ἀρ- 

χομένοις ἐχρῶντο μετρίως, παὶ πολλὰ τοῖς νόμοις 

ἐδούλευον" παὶ διὰ τὸ πολεμικὸς γενέσϑατ Κλεισϑέ-. 

10. γης οὐκ ἦν εὐκαταφρόνητος" παὶ τὰ πολλὰ ταῖς 

ἐπιμελείαις ἐδημαγώγουν. Δέγεται γοῦν Κλεισθένης, 

τὸν ἀπομρίναντα τῆς νίκης αὐτὸν ὡς ἐστεφάνωσεν" 

ἔνιοι δ᾽ εἰκόνα φασὶν εἶναι τοῦ Ἠρίναντος οὕτως τὸν 

ἀνδριάντα τὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ παϑήμενον. Φασὶ δὲ 

μαὶ Πεισίδτρατον ὑπομεῖναί ποτε προσκληϑέντα δί- 

μπὴν εἰς "Ζρειον πάγον. “Ἰευτέρα δὲ περὶ Κόρινϑον 

ἢ τῶν Κυψελιδῶν. καὶ γὰρ αὕτη διετέλεσεν ἔτη, 

τρία παὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἕξ μῆνας. Κύψελος μὲν 

γὰρ ἐτυράννησεν ἔτη τριάποντα, Περίανδρος δὲ τετ- 

9590 ταράκοντα καὶ τέτταρα. Ψαμμήτιχος δ᾽ ὁ Γορ- 

δίου τρία ἔτη. Τὰ δ᾽ αἴτια ταὐτὰ καὶ ταύτης" ὃ 

μὲν γὰρ Κύψελος δημαγωγὸς ἦν, καὶ κατὰ τὴν 

ἀρχὴν διετέλεσεν ἀδορυφόρητος" Περίανδρος δ᾽ ἐγέ- 

γετο μὲν τυραννικὸς ἀλλὰ πολεμικός. Τρίτη δὲ ἣ 

τῶν Πεισιστρατιδῶν ᾿Δϑήνησιν" οὐπ ἐγένετο δὲ συν- 

εχής δὶς γὰρ ἔφυγε Πεισίστρατος τυραννῶν" ὥστε 

ἐν ἔτεσι τριάκοντα καὶ τρισὶν ἑπτακαίδεκα ἔτη τού- 

τῶν ἐτυράννευσεν" ὀκτωκαίδεκα δὲ οἱ παῖδες ὥστε 

τὰ πάντα ἐγένετο ἔτη τριάποντα καὶ πέντε. Τῶν 

30 δὲ λοιπῶν ἣ περὶ Ἱέρωνα καὶ Γέλωνα περὶ Συῤῥα- 
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κούδαις" ἔτη δ᾽ οὐδ᾽ αὕτη πολλὰ ᾿διέμεινεν, ἀλλὰ 

τὰ σύμπαντα δυοῖν δέοντα εἴκοσι. Γέλων μὲν γὰρ. 
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ἑπτὰ τυραννεύσας τῷ ὀγδόῳ τὸν βίον ἐτελεύτησε" 

δέκα δ᾽ Ἱέρων" Θρασύβουλος δὲ τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὲ 

ἐξέπεσεν. 4ϊ δὲ πολλαὶ τῶν τυραννίδων ὀλιγοχρό- 

γιαι πᾶδαι γεγόνασι παντελῶς. Τὰ μὲν οὖν περὶ 

τὰς πολιτείας καὶ τὰ περὶ τὰς μοναρχίας, ἐξ ὧν 

τε φϑείρονται καὶ πάλιν σώφονται, δχεδὸν εἴρηται 

περὶ πάντων. 

Χ. ᾿Εν δὲ τῇ [τοῦ Πλάτωνος) Πολιτείᾳ λέγεται 

μὲν περὶ τῶν μεταβολῶν ὑπὸ τοῦ Σωκράτους, οὐ μέν- 

τοι λέγεταε παλῶς᾽ τῆς τε γὰρ ἀρίστης πολιτείας 

καὶ πρώτης οὔσης οὐ λέγει τὴν μεταβολὴν ἰδίως" φη- 

σὶ γὰρ αἴτιον εἶναι τὸ μὴ μένειν μηδέν, ἀλλ᾽ ἐν τινὶ 

περιόδῳ μεταβάλλειν, ὠρχὴν δ᾽ εἶναι τούτων, ὧν ἐπί- 

“πριτος πυϑμὴν πεμπάδι συξυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέ- 

ἱ 

͵ 

χεται λέγων, ὅταν ὃ τοῦ διαγράμματος ὠριϑμὸς τού- 

του γένηται στερεός" ὡς τῆς φύσεώς ποτὲ φυούσης 

φαύλους καὶ κρείττους τῆς παιδείας" τοῦτο μὲν οὖν 

αὐτὸ λέγων ἴσως οὐ πακῶς:" ἐνδέχεται γὰρ εἶναί τι- 

γας, οὃς παιδευθῆναι καὶ γενέσθαι σπουδαίους ἄνδρας 

εἰδύνατον: ἀλλ’ αὕτη τί ἂν ἴδιος εἴη μεταβολὴ 

τῆς ὑπ᾽ ἐκείνου λεγομένης ἀρίστης πολιτείας μᾶλλον 

ἢ τῶν ἄλλων πασῶν καὶ τῶν γινομένων πάντων; 

Καὶ διά τε τοῦ χρόνου, δι’ ὃν λέγει πάντα μετα- 

βάλλειν, παὶ τὰ μὴ ἅμα ἀρξάμενα γίνεσθαι ἅμα 

μεταβάλλει" οἷον εἰ τῇ προτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐγένετο τῆς 

τροπῆς, ἅμα ἄρα μεταβάλλει. Πρὸς δὲ τούτοις διὰ 

τίν᾽ αἰτίαν ἐκ ταύτης εἰς τὴν “ακωνικπὴν μεταβάλ- 

λει; Πλεονάκις γὰρ εἰς τὴν ἐναντίαν μεταβάλλου- 

σι πᾶσαι αἱ πολιτεῖαι ἣ τὴν σύνεγγυς" ὁ δ’ αὐὖὐ- 

τὸς λόγος καὶ περὶ τῶν ἄλλων μεταβολῶν" ἐπ γὰρ 

τῆς “απκωγικῆς, φησί, μεταβάλλει εἰς τὴν ὀλιγαρ- 

χίαν, ἐκ δὲ ταύτης εἰς δημοκρατίαν, εἰς τυραν- 
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νίδα δὲ ἐκ δημοιρατίας. Καίτοι παὶ ἀνάπαλιν με- 

ταβάλλουσιν οἷον ἐκ δήμου εἰς ὀλιγαρχίαν, παὶ 

μᾶλλον ἢ εἰς μοναρχίαν. Ἔτι δὲ τυραννίδος οὐ λέ- 

γεῖι οὔτ᾽, εἰ ἔσται μεταβολή, οὔτ᾽, εἰ μὴ ἔσταε, διὰ 

τίν᾽ αἰτίαν καὶ εἰς ποίαν πολιτείαν. Τούτου δ᾽ αἴ- 

σιον, ὅτε οὐ ῥᾳδίως ἂν εἶχε λέγειν. ἀόριστον γάρ" 

ἐπεὶ κατ᾽ ἐκεῖνον δεῖ εἰς τὴν πρώτην παὶ τὴν ἀρί- 

ὅτην᾽ οὕτω γὰρ ἂν ἐγίνετο συνεχῶς παὶ πκύπλος. 

Ϊ 

- 

᾿Αλλὰ μεταβάλλε: καὶ εἰς τυραννίδα τυραννὶς, ὥς- " 

περ ἣ Σικυῶνος ἐκ τῆς Μύρωνος εἰς τὴν Κλεισϑέ- 

ψους" καὶ εἰς ὀλιγαρχίαν, ὥσπερ ἣ ἐν Χαλπέδι ἣ 

᾿Δντιλέοντος: αὶ εἰς δημοπρατίαν, ὥσπερ ἣ τῶν 

τοῦ Γέλωνος ἐν Ξυυῤῥαπούσαις " καὶ εἰς ἐριστοκρα- 

τίαν. ὥδπερ ἢ Χαριλάου ἐν Δαπεδαίμονι. καὶ ἐν 

Καρχηδόνι. Καὶ εἰς τυραννίδα μεταβάλλει ἐξ ὀλε- 

γαρχίας. ὥσπερ ἐν Σιπελίᾳ σχεδὸν αἱ πλεῖσται τῶν 

ὠρχαίων, ἐν Ζεοντίνοις εἰς τὴν Παναιτίου τυραννί- 

δα. παὶ ἐν Γέλᾳ εἰς τὴν Κλεάνδρου παὶ ἐν Ῥηγίῳ 

εἰς τὴν ᾿Δἀναξιλάου, καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς πόλεσιν 

ὡσαύτως. ἄτοπον δὲ παὶ τὸ οἴεσϑαι εἰς ὀλιγαρ- 

χίαν διὰ τοῦτο μεταβάλλειν, ὅτι φιλοχρήματοι καὶ 

χρηματισταὶ οἱ ἐν ταῖς ὠρχαῖς, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι οἱ πο- 

λὺ ὑπερέχοντες ταῖς οὐσίαις οὐ δίκαιον οἴονται εἶ- 

ναι. ἴσον μετέχειν τῆς πόλεως τοὺς κεκτημένους 

μηδὲν τοῖς πεηπτημένοις. Ἐν πολλαῖς τε ὀλιγαρχί- 

ατς οὐκ ἔξεστι χρηματίξεσϑαι, ἀλλὰ νόμοι εἰσὶν οἷ 

μπωλύοντες. ἐν Καρχηδόνι δὲ δημοκρατουμένῃ χρή- 

ματίξονται, παὶ οὔπω μεταβεβλήκασιν. Ἄτοπον δὲ 

καὶ τὸ φάναι δύο πόλεις εἶναι τὴν ὄὀλιγαρχιπκὴν, 

πλουσίων καὶ πενήτων" τί γὰρ αὐτὴ μᾶλλον, τῆς 

“ακωνικῆς πέπονθεν ἢ ὁποιασοῦν ἄλλης, οὗ μὴ πάν- 

τες μέμτηνται ἴσα, ἢ μὴ πάντες ὁμοίως εἰσὶν ἐγα- 
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ϑοὲ ἄνδρες; Οὐδενὸς δὲ πενεστέρου γενομένου ἣ πρό- 

σερον, οὐδὲν ἧττον μεταβάλλουσιν εἰς δῆμον ἐξ ὀλε- 

᾿ γαρχίας,. ἂν γένωνται πλείους οἱ ἄποροι, καὶ ἐπ 

δήμου εἰς ὀλιγαρχίαν. ἐὰν Ἠρεῖττον ἢ τοῦ πλή- 

ϑοὺυς τὸ εὔπορον, καὶ οἱ μὲν ἀμελῶσιν, οἱ δὲ προς- 

ἔχωσι τὸν νοῦν. Πολλῶν τε οὐσῶν αἰτιῶν, δι’ ὧν 

γίνονται αἱ μεταβολαὶ, οὐ λέγει, ἀλλὰ μίαν, ὅτε 

ἀσωτευόμενοιε [καὶ] πατατοκιδόμενοι γίνονται πέγη- 

τες. ὡς ἐξ ὠρχῆς πλουσίων ὄντων πάντων ἢ τῶν 

πλείστων. Τοῦτο δ᾽ ἐστὶ φεῦδος- ἀλλ᾽ ὅταν μὲν τὸ 

τῶν ἡγεμόνων τινὲς ἀπολέσωσι τὰς οὐσίας, παινοτο- 

μοῦσιν᾽ ὅταν δὲ τῶν ἄλλων, οὐϑὲν γίνεται δεινόν. 

Καὶ μεταβάλλουσιν οὐδὲν μᾶλλον οὐδέποτε εἰς δῆ- 

μον ἢ εἰς ἄλλην πολιτείαν. Ἔτι δὲ, κἂν τιμῶν μὴ 

μετέχωσι, πὰν ἀδικῶνται ἢ ὁβρίξφωνται, στασιάξουσε 

καὶ μεταβάλλουσι τὰς πολιτείας, πᾶἂν μὴ παταδαπα- 

γήσωσι τὴν οὐσίαν" διὰ τὸ ἐξεῖναι, ὅ τι ἂν βούλων- 

ται ποιεῖν, οὗ αἰτίαν τὴν ἄγαν ἐλευϑερίαν εἶναί φη- 

σι. Π͵Ἂλειόνων δ᾽ οὐσῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ δημοπμρατε- 

ὧν, ὡς μιᾶς οὔσης ἑκατέρας λέγει τὰς μεταβολὰς ὃ 90 

᾿ς ΖΣωῳηράτης. 



πρὸ 

10 

ἈΡΙΞΤΟΤΕῈ ΛΟΥ͂Σ ΠΟΛΙΤΙΚΩ͂Ν ΎΟΣΣ 

Ι. Πόδαι μὲν οὖν διαφοραὶ καὶ τίνες τοῦ τε βου- 

λευτικμοῦ καὶ πυρίου τῆς πολιτείας, παὶ τῆς περὶ τὰς 

ἀρχὰς τάξεως, καὶ περὶ δικαστηρίων, καὶ ποία 

πρὸς ποίαν δυντέταπται πολιτείαν, ἔτι δὲ περὶ φϑο- 

ρᾶς τε καὶ σωτηρίας τῶν πολιτειῶν, ἐκ ποίων τε 

γίνεται καὶ διὰ τίνας αἰτίας, εἴρηται πρότερον. Ἐ- 

πεὶ δὲ τετύχηκεν εἴδη πλείω δημοκρατίας ὄντα καὶ 

τῶν ἄλλων ὁμοίως πολιτειῶν, ἅμα τε περὶ ἐκείνων 

εἴ τι λοιπὸν οὐ χεῖρον ἐπισκέψασθαι, καὶ τὸν οἷ- 

κεῖον καὶ τὸν συμφέροντα τρόπον ἀποδοῦναι πρὸς 

ἑκάστην. Ἔτι δὲ καὶ τὰς συναγωγὰς αὐτῶν τῶν εἶ- 

ρημένων ἐπισκεπτέον πάντων τῶν τρόπων ταῦτα 

γὰρ συνδυαξδόμενα ποιεῖ τὰς πολιτείας ἐπαλλάττειν, 

ὥστε ἀριστομρατίας τε ὀλιγαρχικὰς εἶναι καὶ πολι: 

τείας δημοκρατικωτέρας. “έγω δὲ τοὺς συνδυα- 

σμοὺς, οὺὃς δεῖ μὲν ἐπισκοπεῖν, οὐκ ἐσκπεμμένοι δ᾽ 
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εἰσὲ νῦν, οἷον, ἂν τὸ μὲν βουλευόμενον καὶ τὸ πε- 

ρὶ τὰς ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρχικῶς ἢ συντεταγμένον, 

τὰ δὲ περὶ δικαστήρια ἀριστομρατικῶς, ἢἣ ταῦτα 

“μὲν καὶ τὸ περὶ τὸ βουλευόμενον ὀλιγαρχικῶς, ἐρι- 

στοκμρατικῶς δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχαιρεσίας, ἢ κατ’ ἄλ- 

λον τινὰ τρόπον μὴ πάντα συντεϑῇ τὰ τῆς πολιτεί- 

ας οἰκεῖα. Ποία μὲν οὖν δημοῃρατία πρὸς ποίαν 

ἄρμόττει πόλιν, ὡσαύτως δὲ καὶ ποία τῶν ὀλιγαρ- 

χικμῶν ποίῳ πλήϑει, καὶ τῶν λοιπῶν δὲ πολιτειῶν 

τίς συμφέρει τίσιν, εἴρηται πρότερον. ὅμως δὲ δεῖ 

γενέσθαι δῆλον μὴ μόνον ποία τούτων τῶν πολιτει- 

ὧν ἀρίστη ταῖς πόλεσιν, ἀλλὰ καὶ πῶς δεῖ πκατα- 

σπευάξφειν καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας ἐπέλθωμεν συν- 

τόμως. Καὶ πρῶτον περὶ δημοκρατίας εἴπωμεν" ἅμα 

γὰρ καὶ περὶ τῆς ἀντικειμένης πολιτείας φανερόν" 

αὕτη δ᾽ ἐστὶν, ἣν παλοῦσί τινες ὀλιγαρχίαν. 4η- 

πτέον δὲ πρὸς ταύτην τὴν μέϑοδον πάντα τὰ δημο- 

τικὰ καὶ τὰ δοκοῦντα ταῖς δημοπρατίαις ὠπολουϑεῖν" 

ἐκ γὰρ τούτων σδυντιϑεμένων τὰ τῆς δημοκρατίας 

εἴδη γίνεσϑαι συμβαίνει καὶ πλείους δημοκρατίας 

μιᾶς εἶναι καὶ διαφόρους. “9000 γάρ εἰσιν αἰτίαι, 

δι ὥσπερ αἱ δημοκρατίαι πλείους εἰσί" πρῶτον μὲν 

ἢ λεχϑεῖδα πρότερον, ὅτι διάφοροι οἱ δῆμοι" γέ: 

ψετὰς γὰρ τὸ μὲν γεωργικὸν πλῆϑος. τὸ δὲ βάναυ- 

δον καὶ ϑητικόν" ὧν τοῦ πρώτου τῷ δευτέρῳ προς- 

λαμβανομένου, καὶ τοῦ τρίτου πάλιν τοῖς ὠἀμφοτέ- 

ροις, οὐ μόνον διαφέρει τῷ βελτίω καὶ χείρω γέί- 

γεῦϑαι τὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ τὰ μὴ τὴν αὖ- 

τήν. 4ευτέρα δὲ, περὶ ἧς νῦν λέγομεν" τὰ γὰρ 

ταῖς δημοκρατίαις ἀκπολουϑοῦντα καὶ δοκοῦντ᾽ εἶναι 50 

τῆς πολιτείας οἰκεῖα ταύτης, ποιεῖ δυντιϑέμενα τὰς 

δημοκρατίας ἑτέρας" τῇ μὲν γὰρ ἐλάττω, τῇ δ᾽ ἀπκο- 
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λουϑήσει πλείονα, τῇ δ᾽ ἅπαντα ταῦτα. Χρήσιμον 
δ᾽ ἕκαστον αὐτῶν γνωρίξειν πρός τε τὸ κπατασπευά- 

δεῖν ἣν ἄν τις αὐτῷν τύχῃ βουλόμενος, παὶ πρὸς 

τὰς διορϑώσεις. Ζητοῦσι μὲν γὰρ οἱ τὰς πολιτείας 

καθιστάντες. ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς τὴν 

ὑπόϑεδιν, ὡμαρτάνουσι δὲ τοῦτο ποιοῦντες, καϑά- 

πὲρ ἕν τοῖς περὶ τὰς φϑορὰς παὶ τὰς σωτηρίας τῶν 

πολιτειῶν εἴρηται πρότερον. Νυνὶ δὲ τὰ ἀξιώμα- 

τα κπαὶ τὰ ἤϑη παὶ ὧν ἐφίενται λέγομεν. Ὕ πόϑε- 

ὅις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευϑερία" 

τοῦτο γὰρ λέγειν εἰώϑασιν, ὡς ἐν μόνῃ τῇ πολι- 

τείᾳ ταύτῃ μετέχοντας ἐλευϑερίας" τούτου γὰρ στο- 

χάξεδϑαί φασι πᾶσαν δημοκρατίαν. ᾿Ελευϑερίας δὲ 

ὃν μὲν τὸ ἐν μέρει ἄρχεσϑαι καὶ ἄρχειν" καὶ γὰρ 

τὸ δίκαιον τὸ δημοτικὸν τὸ ἴσον ἔχειν ἐστὶ κατ᾽ ἐ- 

ριϑμὸν, ἀλλὰ μὴ κατ’ ἀξίαν" τούτου δ᾽ ὄντος τοῦ 

διυιαίου, τὸ πλῆϑος ἀναγκαῖον εἶναι κύριον, παὶ 

ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι, τοῦτ᾽ εἶναι παὶ τέλος, 

μαὶ τοῦτ᾽ εἶναι τὸ δίκαιον" φασὶ γὰρ δεῖν ἔσον ἔχειν 

ἕμαστον τῶν πολιτῶν. Ὥστε ἐν ταῖς δημοκρατίαις 

συμβαίνει κυριωτέρους εἶναι τοὺς ἀπόρους τῶν εὖὐ- 

πόρων" πλείους γάρ εἰσι" κύριον δὲ τὸ τοῖς πλείοσι 

δόξαν. Ἕν μὲν οὖν τῆς ἐλευθερίας σημεῖον τοῦτο, 

ὃν τίϑενται πάντες οἱ δημοτικοὶ τῆς πολιτείας δρον. 

Ἕν δὲ τὸ δῆν, ὡς βούλεταί τις" τοῦτο γὰρ τὸ τῆς 

ἐλευϑερίας ἔργον εἶναί φασιν, εἴπερ τοῦ δούλου ὄν- 

τος τὸ δὴν μὴ ὡς βούλεται. Τῆς μὲν οὖν δημοκρα- 

τίας ὅρος οὗτος δεύτερος. Ἐντεῦϑεν δ᾽ ἐλήλυϑε τὸ 

μὴ ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν ὑπὸ μηδενὸς, εἰ δὲ μὴ, 

κατὰ μέρος" καὶ συμβάλλεται ταύτῃ πρὸς τὴν ἐλευ- 

ϑερίαν τὴν κατὰ τὸ ἴσον. Τούτων δ᾽ ὑποκειμένων, 
παὶ τοιαύτης οὔσης τῆς ἀρχῆς, τὰ τοιαῦτα δημοτι- 
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κά" τὸ αἱρεῖσθαι τὰς ὠρχὰς πάντας ἐκ πάντων" τὸ 

ἄρχειν πάντας μὲν ἑκάστου, ἕκαστον δ᾽ ἐν μέρει 

πάντων" τὸ Ἠληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχὰς ἢ πάσας, ἢ 

ὅσαι μὴ ἐμπειρίας δέονται καὶ τέχνης" τὸ μὴ ἀπὸ 

τιμήματος μηϑενὸς εἶναι τὰς ἀρχὰς ἢ ὅτε μιπροτά- 

του" τὸ μὴ δὶς τὸν αὐτὸν ἄρχειν μηδεμίαν. ἢ ὀλι- 

γαίκις ἢ ὀλίγας, ἔξω τῶν κατὰ πόλεμον" τὸ ὀλε- 

γοχρονίους τὰς ἀρχὰς ἢ πάσας ἢ ὅσας ἐνδέχεται" 

τὸ δικάξειν πώντας καὶ ἐκ πάντων παὶ περὶ πάν- 

τῶν ἢ περὶ τῶν πλείστων καὶ τῶν μεγίστων καὶ τῶν 

πυριωτάτων, οἷον περὶ εὐθυνῶν καὶ πολιτείας καὶ 

τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων: τὸ τὴν ἐκκλησίαν πυ- 

ρίαν εἶναι πάντων ἀρχὴν δὲ μηδεμίαν μηδενὸς ἢ 

ὅτε ὀλιγίστων, ἣ τῶν μεγίστων πυρίαν. Τῶν δ᾽ ἀρ- 

χῶν δημοτιμώτατον βουλή. ὅπου μὴ μισϑοῦ εὐπο- 

ρία πᾶσιν: ἐνταῦϑα γὰρ ἀφαιροῦνται καὶ ταύτηθ 

τῆς ἀρχῆς τὴν δύναμιν" εἰς αὑτὸν γὰρ ἀνάγεεϊ τὰφ 

ηρίδσεις πάσας ὃ δῆμος εὐπορῶν μισϑοῦ, καϑάπερ 

εἴρηται πρότερον ἐν τῇ μεθόδῳ τῇ πρὸ ταύτης. Ἔ- 

πειτὰα τὸ μισϑοφορεῖν. μάλιστα μὲν πάντας, ἐμηλη- 

δσίαν, δικαστήρια. ἀρχάς, εἰ δὲ μή, τὰς ἀρχὰϑ: κπαὲ 

τὰ δικαστήρια παὶ τὴν βουλὴν καὶ τὰς ἐπκηλησίας 

τὰς πυρίας, ἢ τῶν ἀρχῶν ἃς ἀνάγπη συσσιτεῖν. μετ᾽ 

ἀλλήλων. Ἔτι, ἐπειδὴ ὀλιγαρχία καὶ γένει παὶ 

πλούτῳ παὶ παιδείᾳ δρίξεται, τὰ δημοτικὰ δοκεῖ 

τἀναντία τούτων εἶναι, ἐἀγέννεια, πενίω, βαναυ- 

σία. ᾿Επὶ δὲ τῶν ἀρχῶν τὸ μηδεμίαν ἀΐδιον εἶναι" 

ἐὰν δέ τις καταλειφθῇ ἐξ ἀρχαίας μεταβολῆς, τότε 

περιαερεῖσϑαι τὴν δύναμιν αὐτῆς, παὶ ἐξ αἱρετῶν 

κληρωτοὺς ποιεῖν. Τὰ μὲν οὖν κοινὰ ταῖς δημοπρα- 

τίαις ταῦτ᾽ ἔστι. Συμβαίνει δ᾽ ἐξ τοῦ δικαίου τοῦ 

δμολογουμένου. εἶναι δημοκρατικοῦ (τοῦτο δ᾽ ἐστὶ 
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τὸ ἴσον ἔχειν ἅπαντας κατ᾿ ἀριθμὸν) ἣ μάλιστ᾽ εἶ- 

γαι δοκοῦσα δημοκρατία παὶ δῆμος" ἴσον γὰρ τὸ 

μηδὲν μᾶλλον ἄρχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους,, 

μηδὲ κυρίους εἶναι μόνους, ἀλλὰ πάντας ἐξ ἴσου 

κατ᾿ ἀριϑμόν" οὕτω γὰρ ἂν ὑπάρχειν νομίξοιεν τήν 

τ᾽ ἰσότητα τῇ πολιτείᾳ καὶ τὴν ἐλευϑερίαν. Τὸ δὲ 

μετὰ τοῦτο ἀπορεῖται πῶς ἕξουσι τὸ ἴδον; πότερον 

δεῖ τὰ τιμήματα διελεῖν χιλίοις τὰ τῶν πεντακοσίων, 

καὶ τοὺς χιλίους ἴσον δύνασδϑαι τοῖς πενταποσίοις ; 

ἢ οὐχ οὕτω δεῖ τιϑέναι τὴν πατὰ τοῦτο ἰσότητα, 

ἀλλὰ διελεῖν μὲν οὕτως, ἔπειτα ἐπ τῶν πεντακοσίων 

ἤδσους λαβόντα καὶ ἐκ τῶν χιλίων τούτους πυρίους 

εἶναι τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν δικαστηρίων; Πότε- 

ρον οὖν αὕτη ἣ πολιτεία δικαιοτάτη κατὰ τὸ δημο- 

τικὸν δίκαιον, ἢ μᾶλλον ἣ κατὰ τὸ πλῆϑος; Φασὶ 

γὰρ οἱ δημοτικοὶ τοῦτο δίκαιον, ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς 

πλείοσιν" οἱ δ᾽ ὀλιγαρχιποὶ, ὅ τι ἃν δόξῃ τῇ πλείο- 

γι οὐσίᾳ" κατὰ πλῆϑος γὰρ οὐσίας φασὶ Ἀρίνεσϑαε 

δεῖν. Ἔχει δ᾽ ἀμφότερα ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν" εἰ 

μὲν γὰρ, ὅ τι ἂν οἱ ὀλίγοι, τυραννίς" καὶ γὰρ ἐὰν 

εἷς ἔχῃ πλείω τῶν ἄλλων εὐπόρων, κατὰ τὸ ὀλι- 

γαρχιπμὸν δίκαϊον ἄρχει. δίκαιος μόνος" εἰ δ᾽, ὅ τε 

ἂν οἱ πλείους κατ᾽ ἀὠριϑμὸν, ἀδικήσουσε δημεύοντες 

τὰ τῶν πλουσίων καὶ ἐλαττόνων, καϑάπερ εἴρηται 

πρότερον. Τίς ἂν οὖν εἴη ἰσότης, ἣν ὁμολογήδου- 

σιν ἀμφότεροι, δκεπτέον ἐξ ὧν δρίξονται δικαίων 

ἀμφότεροι" λέγουσι γὰρ ὡς ὃ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλεί- 

οὔι τῶν πολιτῶν, τοῦτ᾽ εἶναι δεῖν κύριον. "Εστω δὴ 

τοῦτο, μὴ μέντοι πάντως" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ δύο μέρη 

τετύχηκεν, ἐξ ὧν ἢ πόλις, πλούσιοι καὶ πένητες, ὅ 

τι ἂν ὠμφοτέροις δόξῃ ἢ τοῖς πλείοσι. τοῦτο κύριον 

ἔστω" ἐὰν δὲ τἀναντία δόξῃ, ὅδ᾽ τι ἂν οἱ πλείους 

χη 
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καὶ ὧν τὸ τίμημα πλεῖον" οἷον οἱ μὲν δέκα, οἱ δ᾽ 

εἴποσιν᾽ ἔδοξε δὲ τῶν μὲν πλουσίων τοῖς ἕξ, τῶν 

δ᾽ ᾿ἀπορωτέρων τοῖς πεντεκαίδεκα " προσγεγένηνται 

τοῖς μὲν πένησι τέτταρες τῶν πλουσίων. τοῖς δὲ πλου- 

δίοις πέντε τῶν πενήτων ὁποτέρων οὖν τὸ τίμημα 

ὑπερτείνει, συναριϑμουμένων ἀμφοτέρων ἑκατέροις, 

τοῦτο πύριον. ᾿Εὰν δὲ ἴσοι συμπέσωσι, ποινὴν εἴ- 

γαῖ ταύτην νομιστέον ἀπορίαν, ὥσπερ νῦν, ἐὰν δί- 

χα ἣ ἐκιλησία γένηται ἢ τὸ δικαστήριον" ἢ γὰρ 

ἀποκληρωτέον. ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ποιητέον. ᾿᾽Δλλὰ 

περὶ μὲν τοῦ ἴσου καὶ τοῦ δικαίου. κἂν ἢ πάνυ χα- 

λεπὸν εὑρεῖν τὴν ἀλήϑειαν περὶ αὐτῶν, ὅμως ῥᾷον 

τυχεῖν. ἢ συμπεῖσαι τοὺς δυναμένους πλεονερτεῖν" 

αἰεὶ γὰρ φητοῦσι τὸ ἴσον παὶ τὸ δίκαιον οἱ ἥττους, 

οἱ δὲ κρατοῦντες οὐδὲν φροντίξουσίι, 

1. “ημοκρατιῶν δ᾽ οὐσῶν τεττάρων, βελτίστη 

μὲν ἢ πρώτη τάξει, κπαϑάπερ ἐν τοῖς πρὸ τούτων 

ἐλέχϑη λόγοις - ἔστι δὲ καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν αὕτη. 

“έγω δὲ πρώτην, ὥσπερ ἄν τις διέλῃ τοὺς δήμους" 

βέλτιστος γὰρ δῆμος ὃ γεωργικός ἐστιν ὥστε παὶ 

ποιεῖν ἐνδέχεται δημοκρατίαν, ὅπου δῇ τὸ πλῆϑος 

ἀπὸ γεωργίας ἢ νομῆς. «“Πϊὰ μὲν γὰρ τὸ μὴ πολ- 

λὴν οὐσίαν ἔχειν. ἄσχολος" ὥστε μὴ πολλάκις ἐλ;- 

Ἠλησιάφειν: διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν τἀναγκαῖα, πρὸς 

τοῖς ἔργοις διατρίβουσι. καὶ τῶν ἀλλοτρίων οὐε ἐπτ- 

ϑυμοῦσιν, ἀλλ’ ἥδιον τὸ ἐργάξεσδαι τοῦ πολιτεύ- 

εῦϑαι παὶ ἄρχειν, ὅπου ἂν μὴ ἢ λήμματα μεγάλα 

ἀπὸ τῶν ἀρχῶν: οἱ γὰρ πολλοὶ μᾶλλον ὀρέγονταε 

τοῦ πέρδους ἢ τῆς τιμῆς. Σημεῖον δέ" καὶ γὰρ παὶ 

τὰς ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέμενον, καὶ τὰς ὀλιγαρ- 

χίας ὑπομένουσιν, ἐάν τις αὐτοὺς ἐργάξεσϑαι μὴ 

κωλύῃ μηδ᾽ ἀφαιρῆται μηδέν" ταχέως γὰρ οἵ μὲν 
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πλουτοῦσιν αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὐκ ἀποροῦσιν, Ἔτι δὲ τὸ 

κυρίους εἶναι τοῦ ἑλέσθαι καὶ εὐθύνειν ἀναπληροῖ 

τὴν ἔνδειαν, εἴ τι φιλοτιμίας ἔχουσιν" ἐπεὶ παρ᾽ ἐνί- 

οἱς δήμοις. πὼν μὴ μετέχωσι τῆς αἱρέσεως τῶν ἐρ- 

χῶν,. ἀλλὰ τινὲς αἱρετοὺ κατὰ μέρος ἐκ πάντων, 

ὥσπερ ἐν Μαντινείᾳ, τοῦ δὲ βουλεύεσθαι πύριοι ὦὡ- 

σιν, Ἱἵμανῶς ἔχει τοῖς πολλοῖς. Καὶ δεῖ νομίξειν καὶ 

τοῦτ᾽ εἶναι σχῆμά τι δημομρατίας, ὥσπερ ἐν Μαν- 

τινείᾳ πότ᾽ ἦν. Ζιὸ δὴ καὶ συμφέρον ἐστὶ τῇ πρό- 

τερον ῥηϑείσῃ δημοηρατίᾳ, καὶ ὑπάρχειν εἴωϑεν 

αἱρεῖσϑαι μὲν τὰς ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ δικάξειν 

πάντας, ἄρχειν δὲ τὰς μεγίστας αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ 

τιμημάτων, τὰς μείξδους ὠπὸ μειδόνων, ἢ παὶ ἐπὸ 

τιμημάτων μὲν μηδεμίαν, ἀλλὰ τοὺς δυναμένους. 

ἀνάγκη δὲ πολιτευομένους οὕτω πολιτεύεσθαι πα- 

λῶς: αἵ τε γὰρ ἀρχαὶ αἰεὶ διὰ τῶν βελτίστων ἔδον- 

ται. τοῦ δήμου βουλομένου καὶ τοῖς ἐπιεικέσιν οὐ 

φϑονοῦντος. καὶ τοῖς ἐπιειμέσε καὶ γνωρίμοις ἐρ- 

μοῦσαν εἶναι ταύτην τὴν τάξιν" ἄρξονται γὰρ οὐκ 

ὑπ᾽ ἄλλων χειρόνων" καὶ ἄρξουσι δικαίως. διὰ τὸ 

τῶν εὐδυνῶν εἶναι κυρίους ἑτέρους. Τὸ γὰρ ἐπαν- 

αμρέμασϑαι καὶ μὴ πᾶν ἐξεῖναι ποιεῖν, ὅδ τι ἂν δό- 

ξῃ-. συμφέρον ἐστίν" ἣ γὰρ ἐξουσία τοῦ πράττειν, 

ὅ τι ἂν ἐθέλῃ τις, οὐ δύναται φυλάττειν τὸ ἐν ἕκά- 

στῳ τῶν ἀνθρώπων φαῦλον. Ὥστε ἀναγκαῖον συμ- 

βαίνειν, ὅπερ ἐστὶν ὠφελιμώτατον ἐν ταῖς πολιτεί- 

ατς, ἄρχειν τοὺς ἐπιεικεῖς ὠναμαρτήτους ὄντας, μη- 

δὲν ἐλαττουμένου τοῦ πλήϑους. Ὅτι μὲν οὖν αὕτη 

τῶν δημοκρατιῶν ὠρίστη, φανερόν, καὶ διὰ τίν᾽ αἷ- 

τίαν,. ὅτι διὰ τὸ ποιόν τινα εἶναι τὸν δῆμον. Πρὸς 

δὲ τὸ κατασκευάξειν γεωργὸν τὸν δῆμον, τῶν τε νό- 

μὼν τιγὲς τῶν παρὰ τοῖς πολλοῖς κειμένων τὸ εἰρ- 
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χαῖον χρήσιμοι πάντες, ἢ τὸ ὅλως μὴ ἐξεῖναι πε- 

μπτῆσϑαι πλείω γῆν μέτρου τινός, ἢ ἀπὸ τινὸς τόπου 

πρὸς τὸ ἄστυ καὶ τὴν πόλιν. Ἦν δὲ τό γε ἀρχαῖον 
ἐν πολλαῖς πόλεσι νενομοθετημένον μηδὲ πωλεῖν ἐξεῖ- 

᾿ψαῖ τοὺς πρώτους κλήρους. Ἔστι δὲ καὶ ὃν λέγου- 

σιν Ὀξύλου νόμον εἶναι τοιοῦτόν τι δυνάμενος, τὸ 

μὴ δανείξειν εἰς τὶ μέρος τῆς ὑπαρχούσης ἕκάστῷ 

γῆς. Νῦν δὲ δεῖ διορθοῦν καὶ τῷ ᾿φυταίων νόμῳ" 

πρὸς γὰρ δ᾽ λέγομεν ἐστὶ χρήσιμος" ἐκεῖνοι γὰρ παί- 

πὲρ ὄντες πολλοὶ, πεκτημένοι δὲ γῆν ὀλίγην, ὅμως 

πάντες γεωργοῦσι" τιμῶνται γὰρ οὐχ ὅλας τὰς πτή- 

δεῖς. ἀλλὰ κατὰ τηλικαῦτα μόρια διαιροῦντες. ὥστ᾽ 

ἔχειν ὑπερβάλλειν ταῖς τιμήσεσι καὶ τοὺς πένητας. 

“Μετὰ δὲ τὸ γεωργικὸν πλῆϑος βέλτιστος δῆμός ἐστιν; 

ὅπου νομεῖς εἰσι. καὶ δῶσιν ἀπὸ βοσκημάτων" πολ-: 

λὰ γὰρ ἔχει τῇ γεωργίᾳ παραπλησίως. παὶ τὰ πρὸς 

τὰς πολεμιμὰς πράξεις μάλισθ᾽ οὗτοι γεγυμνασμέ- 

γοιῖ τὰς ἕξεις, παὶ χρήσιμοι τὰ σώματα, παὶ δυνά- 

μενοι ϑυραυλεῖν. Τὰ δ᾽ ἄλλα πλήϑη πάντα σχεδὸν, 

ἐξ ὧν αἱ λοιπαὶ δημοπρατίαι συνεστᾶσι, πολλῷ φαυ- 

λότερα τούτων" ὃ γὰρ βίος φαῦλος, καὶ οὐθὲν ἔρ- 

γον μετ᾽ ἀρετῆς, ὧν μεταχειρίξεται τὸ πλῆϑος τό. 

τε τῶν βαναύσων παὶ τὸ τῶν ἀγοραίων ἀνθρώπων 

γκιαὶ τὸ ϑητικόν. Ἔτι δὲ διὰ τὸ περὶ τὴν ἀγορὰν 

μαὶ τὸ ἄστυ πυλίεσϑαι, πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος ὧς 

εἰπεῖν ῥᾳδίως ἐγοιλησιάδε:" οἱ δὲ γεωργοῦντες, διὰ 

τὸ διεσπάρϑαι κατὰ τὴν χώραν, οὔτ᾽ ἀπαντῶσιν 

οὔϑ᾽ ὁμοίως δέονται τῆς συνόδου ταύτης. Ὅπου δὲ 

καὶ συμβαίνει τὴν χώραν τὴν ϑέσιν ἔχειν τοιαύτην, 

ὥστε τὴν χώραν πολὺ τῆς πόλεως ἀπηρτῆσϑαι, ῥᾷ- 

διον καὶ δημομρατίαν ποιεῖσθαι χρηστὴν παὶ πολει- 

τείαν" ἀναγκάφεται γὰρ τὸ πλῆθος ἐπὶ τῶν ἀγρῶν 
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ποιεῖσθαι τὰς ἀποικίας. Ὥστε δεῖ, κἂν ἀγοραῖος 

ὄχλος ἢ. μὴ ποιεῖν ἐν ταῖς δημοπρατικαῖς ἐγοιλησίας 

ἄνευ τοῦ κατὰ τὴν χώραν πλήϑους. Πῶς μὲν οὖν 

δεῖ κατασκευάδειν τὴν βελτίστην καὶ πρώτην δημο- 

πρατίαν. εἴρηται. Φανερὸν δὲ καὶ πῶς τὰς ἄλλας" 

ἑπομένως γὰρ δεῖ παρεμβαίνειν, καὶ τὸ χεῖρον αἰεὶ 

πλῆϑος χωρίξειν. Τὴν δὲ τελευταίαν, διὰ τὸ πάν- 

τας κοινωνεῖν, οὔτε πάσης ἐστὶ πόλεως φέρειν, οὔτε 

ῥάδιον διαμένειν, μὴ τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἔϑεσιν εὖ 

συγκειμένην. ἫἪ δὲ φϑείρειν συμβαίνεςε ταύτην καὶ 

τὰς ἄλλας πολιτείας εἴρηται πρότερον τὰ πλεῖστα 

ὄχεδόν. Πρὸς δὲ τὸ πκπαϑιστάναι ταύτην τὴν δημο- 

Ἠρατίαν, καὶ τὸν δῆμον ποιεῖν ἰσχυρὸν. εἰώϑασιν 

οἵ προεστῶτες τῷ προσλαμβάνειν ὡς πλείστους καὶ 

ποιεῖν πολίτας μὴ μόνον τοὺς γνησίους. ἀλλὰ καὶ 

τοὺς ἐξ ὁποτερουοῦν πολίτου, λέγω δ’ οἷον πατρὸς 

ἢ μητρός: ἅπαν γὰρ οἰκεῖον τοῦτο τῷ τοιούτῳ δή- 

μῷ μᾶλλον. Εἰώϑασι μὲν οὖν οἱ δημαγωγοὶ πα- 

τασπευάξειν οὕτω δεῖ μέντοι προσλαμβάνειν μέχρις 

ἂν. ὑπερτείνῃ τὸ πλῆϑος τῶν γνωρίμων καὶ τῶν μέ- 

ὅων. παὶ τούτου μὴ πέρα προβαίνειν ὑπερβάλλον- 

τες γὰρ ἀταρτοτέραν τὲ ποιοῦσι τὴν πολιτείαν, καὶ 

τοὺς γνωρίμους πρὸς τὸ χαλεπῶς ὑπομένειν τὴν δη- 

μοπρατίαν παροξύνουσι μᾶλλον" ὅπερ συνέβη τῆς 

στάσεως αἴτιον γενέσθαι περὶ Κυρήνην" ὀλίγον μὲν 

γὰρ πονηρὸν παρορᾶται. πολὺ δὲ γινόμενον ἐν ὀ- 

φϑαλμοῖς μᾶλλόν ἐστιν. Ἔτι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα κα- 

τασπευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν τὴν 

τοιαύτην, οἷς Κλεισθένης τὲ ᾿ϑήνησιν ἐχρήσατο, 

βουλόμενος αὐξῆσαι τὴν δημοκρατίαν, καὶ περὶ Κυ- 

ρήνην οἱ τὸν δῆμον καϑιστάντες " φυλαΐ τὲ γὰρ ἕτε- 

ραι ποιητέαι πλείους καὶ φρατρίαι, καὶ τὰ τῶν 



[1Β. ΥἿΙ. ΟΑΡ. ΤΙ. 

ἰδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς ὀλίγα καὶ κοινὰ, καὶ 

πάντα σδοφιστέον, ὅπως ἂν ὅτι μάλιστα ἀναμιχϑῶ- 

ὅι πάντες ἀλλήλοις, αἱ δὲ συνήϑειαι διαξευχϑῶσιν 

αἱ πρότερον. Ἔτι δὲ καὶ τὰ τυραννικὰ παταόπευ- 

᾿ἀἄσματα δημοτικὰ δοκεῖ πάντα" λέγω δ᾽ οἷον ἀναρ- 

χία τε δούλων (αὕτη δ᾽ ἂν εἴη μέχρε του συμφέ- 

ῥουδα) καὶ γυναιμῶν καὶ παίδων. καὶ τὸ ξῆν, ὅπως 

τις βούλεται, παρορᾶν: πολὺ γὰρ ἔσται τὸ τῇ τοι- 

αὐτῃ πολιτείᾳ βοηϑοῦν" ἥδιον γὰρ τοῖς πολλοῖς τὸ 

δῆν ἀτάκτως ἢ τὸ σωφρόνως. 

1Π. Ἔστι δ᾽ ἔργον τοῦ νομοϑέτου παὶ τῶν βου- 

λομένων συνιστάναι τινὰ τοιαύτην πολιτείαν οὐ τὸ 

παταστῆσαι μέγιστον ἔργον οὐδὲ μόνον, ἀλλ᾽ ὅπως 

σώξηται μᾶλλον. μίαν γὰρ ἢ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας 

οὐ χαλεπὸν μεῖναι πολιτευομένους ὁπωσοῦν. “1:πὸ 

δεῖ, περὶ ὧν τεθεώρηται πρότερον, τίνες σωτηρίαε 

καὶ φϑοραὶ τῶν πολιτειῶν, ρει τούτων πειρᾶσϑατ 

κατασπευάξειν τὴν ἀσφάλειαν, εὐλαβουμένους μὲν 

τὰ φϑείροντα, τιϑεμέγους δὲ τοιούτους νόμους καὶ 

τοὺς ἀγράφους καὶ τοὺς γεγραμμένους, οδ περιλή- 

ψονται μάλιστα τὰ σώδφοντα τὰς πολιτείας" παὶ μὴ 

γομίξειν τοῦτ᾽ εἶναι δημοτικὸν μηδ᾽ ὀλιγαρχικὸν, ὃ 

ποιήσει τὴν πόλιν ὅτι μάλιστα δημοκρατεῖσθαι ἣ 

ὀλιγαρχεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ὃ πλεῖστον χρόνον. Οἱ δὲ νῦν 

δημαγωγοὶ χαριξόμενοι τοῖς δήμοις πολλὰ δημεύ- 

ουσι διὰ τῶν δικαστηρίων. Ζιὸ δεῖ πρὸς ταῦτα ἀν- 

τιπράττειν τοὺς κηδομένους τῆς πολιτείας, νομοϑε- 

τοῦντας. μηϑὲν εἶναι δημόσιον τῶν παταδικαξομέ- 

γῶν καὶ φερόντων πρὸς τὸ κοινὸν, ἐλλ᾽’ ἱερόν. Οἱ 

μὲν γὰρ ἀδικοῦντες οὐδὲν ἧττον εὐλαβεῖς ἔσοντατ᾽ 

δημιώσονται γὰρ ὁμοίως" ὃ δ᾽ ὄχλος ἥτεον πκατα- 

ψηφιεῖται τῶν Ἠρινομένων, λήψφεσϑαι μηδὲν μέλλων. 
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Ἔτι δὲ τὰς γινομένας δημοσίας δίκας ὡς ὀλιγίστας 

αἰεὶ ποιεῖν. μεγάλοις ἐπιτιμίοις τοὺς εἰγῦ γραφομέ- 

γους πωλύοντας" οὐ γὰρ τοὺς δημοτικοὺς ἀλλὰ τοὺς 

γνωρίμους εἰώϑασιν εἰσάγειν. «“4εῖ δὲ καὶ τῇ πο- 

λιτεία πάντας μάλιστα μὲν εὔνους εἶναι τοὺς πολί- 

τας. εἰ δὲ μὴ, μήτοι γε ὡς πολεμίους νομίξειν τοὺς 

κυρίους. ᾿Επεὶ δὲ αἱ τελευτάϊαι δημοκρατίαι πολυ- 

ἀνϑδρωποί τε εἰσὶ, καὶ χαλεπὸν ἐμκηλησιάξειν ἐἀμί- 

ὄϑους᾽ τοῦτο δ᾽, ὅπου πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖ- 

ὅαι, πολέμιον τοῖς γνωρίμοις " ἐπό τὲ γὰρ εἰσφο- 

ρᾶς παὶ δημεύσεως ἀναγκαῖον γίνεσθαι καὶ διπαστη- 
 ΑῚ 

ρίων φαύλων, πολλὰς ἤδη δημοκρατίας ἀνέτρε- 

ψεν᾽ ὅπου μὲν οὖν πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι, 

δεῖ ποιεῖν ὀλίγας ἐγοιλησίας, παὶ δικαστήρια πολλῶν 

μὲν, ὀλίγας δ᾽ ἡμέρας" τοῦτο γὰρ φέρει μὲν καὶ 

πρὸς τὸ μὴ φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους τὰς δαπάνας, 

ἐὰν οἱ μὲν εὔποροι μὴ λαμβάνωσει δικαστικὸν, οἱ δ᾽ 

ἄποροι" φέρει δὲ καὶ πρὸς τὸ κρίνεσθαι τὰς δίκαϑ 

πολὺ βέλτιον: οἱ γὰρ εὔποροι πολλὰς μὲν ἡμέρας 

οὐκ ἐθέλουσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι, βραχὺν δὲ 

χρόνον ἐθέλουσιν, Ὅπου δ᾽ εἰσὶ πρόδοδοι, μὴ πὸοι- 

εἶν, ὃ νῦν οἵ δημαγωγοὶ ποιοῦσι: τὰ γὰρ περιόν- 

τα νέμουσι, λαμβάνουσι δὲ ἅμα, καὶ πάλιν δέον- 

ται τῶν αὐτῶν: ὁὃ τετρημένος γὰρ πίϑος ἐστὶν ἣ 

τοιαύτῃ βοηϑία τοῖς ἀπόροις. ᾿Δλλὰ δεῖ τὸν ἀληϑι- 

γῶς δημοτικὸν ὁρᾶν, ὅπως τὸ πλῆϑος μὴ λίαν ἄπο- 

ρον ἢ" τοῦτο γὰρ αἴτιον τοῦ μοχϑηρὰν εἶναι τὴν 

δημοηρατίαν. Τεχναστέον οὖν, ὅπως ἂν εὐπορία 

γίνοιτο χρόνιος. Ἐπεὶ δὲ συμφέρει τοῦτο παὶ τοῖς 

εὐπόροις, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν προσόδων γινόμενα συν- 

αϑροίξοντας ἀϑρόα χρὴ διανέμειν τοῖς ἀπόροις " μά- 

λιστα μὲν, εἴ τις δύναται τοσοῦτον ἀϑροίξων, ὅδον 



[1Β. Υ1. ΟΑΡ. ΠΙ]. 

εἰς γηδίου κτῆσιν" εἰ δὲ μὴ, πρὸς ἀφορμὴν ἐμπὸο- 

ρίας καὶ γεωργίας" παὶ εἰ μὴ πᾶσι δυνατὸν, ἀλλὰ 

ματὰ φυλὰς ὥ τι μέρος ἕτερον ἐν μέρει διανέμειν. 

Ἐν δὲ τούτῳ πρὸς τὰς ἀναγκαίας συνόδους τοὺς εὐ- 

πόρους εἰσφέρειν τὸν μισθὸν ὠφιεμένους τῶν ματαΐί:- 

ὧν λειτουργιῶν. Τοιοῦτον δὲ τινὰ τρόπον Καρχη- 

δόνιοι πολιτευόμενοι φίλον πέμτηνται τὸν δῆμον: 

αἰεὶ γάρ τινας ἐμπέμποντες τοῦ δήμου πρὸς τὰς πε- 

ρτιοικίας ποιοῦσιν εὐπόρους. Χαριέντων δ᾽ ἐστὶ καὶ 

γοῦν ἐχόντων γνωρίμων. παὶ διαλαμβάνοντας τοὺς 

ἀπόρους. ἀφορμὰς διδόντας τρέπειν ἐπὶ ἐργασίας. 

Καλῶς δ᾽ ἔχει μιμεῖόϑαι καὶ τὴν Τ᾽ αραντίνων᾽ ἐκεῖ- 

γοῖ γὰρ ποινὰ ποιοῦντες τὰ Ἠτήματα τοῖς ἀπόροις 

ἐπὶ τὴν χρῆσιν, εὔνουν παρασπευάξουσι τὸ πλῆϑος. 

Ετι δὲ τὰς ἀρχὰς πάσας ἐποίησαν διττὰς, τὰς μὲν 

αἱρετὰς τὰς δὲ κληρωτὰς, τὰς μὲν πληρωτὰς, ὅπως 

ὃ δῆμος αὐτῶν μετέχῃ. τὰς δ᾽ αἱρετὰς, ἵνα πολει- 

τεύωνται βέλτιον. Εστε δὲ τοῦτο ποιῆδαι παὶ τῆς 

ἀρχῆς αὐτῆς μερίξφοντας, τοὺς μὲν πληρωτοὺς τοὺς 

δ᾽ αἱρετούς. Πῶς μὲν οὖν δεῖ τὰς δημοκρατίας πα- 

τασπευάφειν. εἴρηται. 

ΠΠ. Σχεδὸν δὲ καὶ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας πῶς 

δεῖ, φανερὸν ἐμ τούτων ἔῃ τῶν ἐναντίων γὰρ δεῖ 

συνάγειν ἑκάστην ὀλιγαρχίαν πρὸς τὴν ἐναντίαν δη- 

μοκρατίαν ἀναλογιξόμενον: τὴν μὲν εὔκρατον μά- 

λιότα τῶν ὀλιγαρχιῶν παὶ πρώτην: αὕτη δ᾽ ἐστὶν 

ἣ σύνεγγυς τῇ καλουμένῃ πολιτείᾳ" ἡ δεῖ τὰ τιμή- 

ματα διαιρεῖν. τὰ μὲν ἐλάττω τὰ δὲ μείξω ποιοῦν- 

τας ἐλάττω. μὲν, ἐφ᾽ ὧν τῶν ἀναγκαίων μεϑέξου- 

σιν ἀρχῶν: μείξω δ᾽, ἀφ’ ὧν τῶν πυριωτέρων: 

τῶν τε τωμένων τὸ τίμημα μετέχειν ἐξεῖναι τῆς 

πολιτείας τοσοῦτον εἰσαγομένου τοῦ δήμου πλῆϑος 
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διὰ τοῦ τιμήματος, μεϑ’ οὗ Ἠρείττονες ἔσονται τῶν 

μὴ μετεχόντων" αἰεὶ δὲ δεῖ παραλαμβάνειν ἐπ τοῦ 

βελτίονος δήμου τοὺς ποινωνούς. Ὁμοίως δὲ καὶ 

τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν κα- 

τασκμευάξειν. Τῇ δ᾽ ἀντιπκειμένῃ τῇ τελευταίᾳ δη- 

μοπρατίᾳ, τῇ δυναστικωτάτη καὶ τυραννικωτάτῃ 

τῶν ὀλιγαρχιῶν, δόῳπερ χειρίστη, τοσούτῳ δεῖ πλεί- 

ονος φυλακῆς. Ὥσπερ γὰρ τὰ μὲν εὖ σώματα δια- 

μπείμενα πρὸς ὑγίειαν. παὶ πλοῖα τὰ πρὸς ναυτιλίαν 

καλῶς ἔχοντα τοῖς πλωτῆρσιν ἐπιδέχεται πλείους ἄ- 

μαρτίας, ὥστε μὴ φϑείρεσθαι δι αὐτάς" τὰ δὲ νο- 

δερῶς ἔχοντα τῶν σωμάτων, καὶ τὰ τῶν πλοίων 

ἐκπλελυμένα παὶ πλωτήρων τετυχηκότα φαύλων οὐδὲ 

τὰς μιμρὰς δύναται φέρειν ἁμαρτίας" οὕτω παὶ τῶν 

πολιτειῶν αἵ χείρισται πλείστης δέονται φυλαπῆς. 

Τὰς μὲν οὖν δημοκρατίας ὅλως ἢ πολυανϑρωπία σώ- 

ει" τοῦτο γὰρ ἀντίκειται πρὸς τὸ ἰδίκατον τὸ κατὰ 

τὴν ἀξίαν" τὴν δ᾽ ὀλιγαρχίαν δῆλον ὅτι τοὐναντίον 

ὑπὸ τῆς εὐταξίας δεῖ τυγχάνειν τῆς σωτηρίας. ᾿Ε- 

πεὶ δὲ τέτταρα μέν ἐστι μέρη μάλιστα τοῦ πλήϑους, 

γεωργικόν, βαναυσικόν, ἀγοραῖον, ϑητικόν" τέττα- 

ρα δὲ τὰ χρήσιμα πρὸς πόλεμον, ἱππικόν, ὅπλιτι- 

κόν, ψιλόν, ναυτικόν" ὅπου μὲν συμβέβηπε τὴν χώ- 

ραν εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦϑα μὲν εὐφυῶς ἔχει πα- 

τασπευάδειν τὴν ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν" ἢἣ γὰρ δωτη- 

ῥρία τοῖς οἰμοῦσι διὰ ταύτης ἐστὶ τῆς δυνάμεως" αἷ 

δ᾽ ἱπποτροφίαι τῶν μαπρὰς οὐσίας πεκτημένων εἰ- 

σίν. Ὅπου δ᾽ ὁπλῖτιν. τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν" τὸ 

γὰρ ὁπλιτιμὸν τῶν εὐπόρων μᾶλλον ἢ τῶν ἀπόρων" 

ἢ δὲ ψιλὴ δύναμις καὶ ναυτικὴ δημοπκρατικεὴ πάμ- 

παν. Νῦν μὲν οὖν, ὅπου τοιοῦτον πολὺ πλῆϑός ἐ- 

ὅτιν, ὅταν διαστῶσι, πολλάκις ἀγωνίξονται χείρω" 



118, ΥΙ. ΟΑΡ. ΠῚ]. 

δεῖ δὲ πρὸς τοῦτο φώρμαπον παρὰ τῶν πολεμικῶν 

λαμβάνειν στρατηγῶν, οδ συνδυάξουσι πρὸς τὴν ἴπ- 

πικὴν δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτικὴν τὴν ἁρμόττουσαν 

τῶν ψιλῶν. Ταύτῃ δ᾽ ἐπικπρατοῦσιν ἐν ταῖς διαστά- 

σεσιν οἱ δῆμοι τῶν εὐπόρων. Ψιλοὶ γὰρ ὄντες πρὸς 

ἱππικὴν καὶ ὁπλιτικὴν ἀγωνίδονται ῥᾳδίως. Τὸ μὲν 

οὖν ἐκ τούτων παϑιστάναι ταύτην τὴν δύναμιν, ἐρ᾽ 

ἑαυτούς ἐστι καϑιστάναι" δεῖ δὲ, διῃρημένης τῆς ἣ- 

λιπίας, καὶ τῶν μὲν ὄντων πρεσβυτέρων τῶν δὲ νέ- 

ὧν, ἔτι μὲν ὄντας νέους τοὺς αὐτῶν υἱεῖς διδέάσπε- 

ὄϑαι τὰς κούφας καὶ τὰς ψιλὰς ἐργασίας, ἐππκεηρτ- 

μένους δὲ ἐκ παίδων ἀϑλητὰς εἶναι αὐτοὺς τῶν ἔρ- 

γων. Τὴν δὲ μετάδοσιν γίνεσϑαι τῷ πλήϑει τοῦ πο- 

λιτεύματος, ἤτοι, καϑάπερ εἴρηται πρότερον, τοῖς 

τὸ τίμημα πτωμένοιδ, ἢ, παϑάπερ Θηβαίοις, ἀπὸο- 

δχομένοις χρόνον τινὰ τῶν βαναύσων ἔργων, ἢ. πα- 

ϑάπερ ἐν Μασσδαλίᾳ., πρίσιν ποιουμένους τῶν ἀξίων 

τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι καὶ τῶν ἔδωϑεν. Ἔτι δὲ καὶ 

ταῖς ἀρχαῖς ταῖς πυριωτάταις, ἃς δεῖ τοὺς ἐν τῇ 

πολιτείᾳ. κατέχειν, δεῖ προσπεῖσϑαι λειτουργίας, ἵν’ 

ἑκὼν ὃ δῆμος μὴ μετέχῃ, καὶ συγγνώμην ἔχῃ τοῖς 

ἄρχουσιν, ὡς μισϑὸν πολὺν διδοῦσι τῆς ὠρχῆς. “ρ- 

μόττει δὲ ϑυσίας τε εἰσιόντας ποιεῖσθαι μεγαλοπρε- 

πεῖς, καὶ πατασπευάξφειν τι τῶν ποινῶν, ἵνα τῶν 

περὶ τὰς ἑστιάσεις μετέχων ὃ δῆμος, καὶ τὴν πόλιν 

ὁρῶν ποσμουμένην τὰ μὲν ἀναθήμασι τὰ δ᾽ οἰκοδο- 

μήμασιν, ἄσμενος δρᾷ μένουσαν τὴν πολιτείαν" συμ- 

βήσεται δὲ καὶ τοῖς γνωρίμοις εἶναι μνημεῖα τῆς δα- 

πάνης. ᾿Δἀλλὰ τοῦτο νῦν οἱ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας οὐ 

ποιοῦσιν, ἀλλὰ τοὐναντίον: τὰ λήμματα γὰρ δη- 

τοῦσιν οὐχ ἧττον ἢ τὴν τιμήν" διόπερ εὖ ἔχει λέ- 

γειν ταύτας εἶναι δημομρατίας μιμράς. Πῶς μὲν 
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ΑΒΙΒΤΟΤ. ΡΟΙΠΤ. 

οὖν χρὴ πκαϑιστάναι τὰς δημοκρατίας καὶ τὰς ὀλι- 

γαρχίας, διωρίσθω τὸ τρόπον τοῦτον. 

Ψν, ᾿Δπόλουδον δὲ τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ τὸ διῃρῆ- 

ὅϑαι καλῶς τὰ περὶ τὰς ἀρχὰς, πόσαι καὶ τίνες καὶ 

τίνων. καϑάπερ εἴρηται καὶ πρότερον᾽ τῶν μὲν γὰρ 

ἀναγκαίων ἀρχῶν χωρὶς ἀδύνατον εἶναι πόλιν, τῶν 

δὲ πρὸς εὐταξίαν καὶ κόσμον ἀδύνατον οἰκεῖσϑαε 

καλῷς. Ἔτι δ᾽ ἀναγκαῖον, ἐν μὲν ταῖς μικραῖς ἐ- 

λάττους εἶναι τὰς ἀρχὰς, ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις πλεί- 

ους, ὥσπερ τυγχάνει πρότερον εἰρημένον. Ποίας 

οὖν ἁρμόττει συνάγειν καὶ ποίας χωρίξειν, δεῖ μὴ 

λανθάνειν. Πρῶτον μὲν οὖν ἐπιμέλεια τῶν ἄναγ- 

καίων ἣ περὶ τὴν ἀγορὰν, ἐφ’ ἡ δεῖ τινα ἀρχὴν 

εἶναι τὴν ἐφορῶσαν περί τε τὰ συμβόλαια καὶ τὴν 

εὐκοσμίαν" σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον πάσαις ταῖς πό- 

λει τὰ μὲν ὠνεῖσϑαι τὰ δὲ πωλεῖν πρὸς τὴν ἀλλή- 

λων ἀναγκαίαν χρείαν" παὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὑπογυιτότα- 

τὸν πρὸς αὐτάρπειαν, δι’ ἣν δοκοῦσιν εἰς μίαν πο- 

λιτείαν συνελθεῖν. “Ετέρα δὲ ἐπιμέλεια ταύτης ἐχο- 

μένη καὶ σύνεγγυς ἣ τῶν περὶ τὸ ἄστυ δημοσίων 

καὶ ἰδίων, ὅπως εὐκοσμία ἦ, καὶ τῶν πιπτόντων 

οἰμοδομημάτων καὶ ὁδῶν σωτηρία καὶ διόρϑωσις, 

καὶ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλους, ὅπως ἀνεγκλή- 

τως ἔχωσι. καὶ ὅσα τούτοις ἄλλα τῆς ἐπιμελείας 

ὁμοιότροπα. Καλοῦσι δ᾽ ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι τὴν 

τοιαύτην ἀἐρχήν. Ἔχει δὲ μόρια πλείω τὸν ἐριϑιμὸν, 

ὧν ἑἕτέρους ἐφ᾽ ἕτερα καϑιστᾶσιν ἐν ταῖς πολυαΐ- 

ϑρωποτέραις πόλεσιν, οἷον τειχοποιοὺς καὶ πρηγῶν 

ἐπιμελητὰς καὶ λιμένων φύλακας. Ἄλλη δ᾽ ἄναγ- 

καία τε καὶ παραπλησία ταύτῃ" περὶ τῶν αὐτῶν 

μὲν γὰρ, ἀλλὰ περὶ τὴν χώραν ἐστὶ καὶ [τὰ] περὲ 

τὰ ἔξω τοῦ ἄστεος. Καλοῦσε δὲ τοὺς ἄρχοντας τού- 
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τὰν. ὉΑΡΕΗ͂ΝΣ 

τους οἵ μὲν ἀγρονόμους, οἱ δ᾽ ὑλωρούς. Αὗται μὲν 

οὖν ἐπιμέλειαί εἰσι τούτων τρεῖς. ᾽Δἀλλὴ δ᾽ ἀρχὴ, 

πρὸς ἣν αἷ πρόδοδοι τῶν κοινῶν ὠναφέρονται: παρ᾽ 

ὧν φυλαττόντων μερίξονται πρὸς ἑκάστην διοίκησιν. 

Καλοῦσι δὲ ἀποδέκτας τούτους παὶ ταμίας. “Ετέρα 

δ᾽ ἀρχὴ. πρὸς ἣν ἀναγράφεσϑαι δεῖ τά τε ἔδια συμ- 

βόλαια καὶ τὰς Ἠρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων" παρὰ 

τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς γραφὰς τῶν δικῶν γί- 

γεῦσϑαὶ δεῖ καὶ τὰς εἰδαγωγάς. ᾿Ενιαχοῦ μὲν οὖν 

μερίξουσι καὶ ταύτην εἰς πλείους, ἔστι δὲ μία πυ- 

ρία τούτων πάντων" καλοῦνται δὲ ἱερομνήμονες καὶ 

ἐπιστάται παὶ μνήμονες, παὶ τούτοις ἄλλα ὀνόματα 

σύνεγγυς. Μετὰ δὲ ταύτην ἐχομένη μὲν ἀναγπαιο- 

τάτη δὲ σχεδὸν καὶ χαλεπωτάτη τῶν ἀρχῶν ἐστιν 

περὶ τὰς πράξεις τῶν παταδικασϑέντων καὶ τῶν προ- 

τιϑεμένων πατὰ τὰς ἐγγραφὰς, παὶ περὶ τὰς φυλα- 

μὰς τῶν σωμάτων. Χαλεπὴ μὲν οὖν ἐστι, διὰ τὸ 

πολλὴν ἔχειν ἀπέχϑειαν: ὥστε ὅπου μὴ μεγάλα ἐστὶ 

περδαίνειν, οὔτ᾽ ἄρχειν ὑπομένουσιν αὐτὴν, οὔϑ᾽ 

ὑπομείναντες ἐθέλουσι πράττειν κατὰ τοὺς νόμους. 

᾿ἡναγκαία δ᾽ ἐστὶν, ὅτι οὐδὲν ὄφελος γίνεσθαι μὲν 

δίκας περὶ τῶν δικαίων, ταύτας δὲ μὴ λαμβάνειν 

τέλος" ὥστ᾽’ εἰ μὴ γινομένων, ποινωνεῖν ἐδύνατον 

ἀλλήλοις, καὶ πράξεων μὴ γινομένων. “πὸ βέλτε- 

ον μὴ μίαν εἶναι ταύτην τὴν ἀρχὴν, ἀλλ’ ἄλλους 

ἐξ ἄλλων δικαστηρίων. καὶ περὶ τὰς προϑέσεις τῶν 

ἀναγεγραμμένων ὡσαύτως πειρᾶσϑαι διαιρεῖν" ἔτι 

δ᾽ ἔνια πράττεσϑαι καὶ τὰς ὠρχὰς τάς τε ἄλλας καὶ 

τὰς τῶν νέων μᾶλλον τὰς νέας. Καὶ τὰς τῶν ἐνε- 

στώτων ἑτέρας καταδικασάσης ἑτέραν εἶναι τὴν πρατ- 

τομένην, οἷον ἀστυνόμους τὰς παρὰ τῶν ἀγορανό- 

μῶν, τὰς δὲ παρὰ τούτων ἕτέρουΞ" ὅσῳ γὰρ ἂν 
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ΛΑἈΙΘΤΟΊ, ῬΟΙΤ. 

ἐλάττων ἀπέχϑεια ἐνῇ τοῖς πραττομένοις, τοσούτῳ 

μᾶλλον λήψονται τέλος’ αἱ πράξεις. Τὸ μὲν οὖν 

τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοὺς παταδιμάσαντας καὶ πρατ- 

τομένους ἀπέχϑειαν ἔχει διπλῆν, τὸ δὲ περὶ πάντων 

τοὺς αὐτοὺς, πολεμίους πᾶσιν. Πολλαχοῦ δὲ διή- 

ρηται καὶ ἢ φυλάττουσα πρὸς τὴν πραττομένην, οἷον 

᾿φϑήνησι τῶν ἕνδεκα παλουμένων" διὸ βέλτιον καὶ 

ταύτην χωρίξειν καὶ τὸ σόφισμα ϑητεῖν καὶ περὲ 

ταύτην ἀναγκαία μὲν γάρ ἐστιν οὐχ ἧττον τῆς εἰ- 

ρημένης. Συμβαίνει δὲ τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν 

μάλιστα ταύτην τὴν ἀρχὴν, τοὺς δὲ μοχϑηροὺς οὐκ 

ἀσφαλὲς ποιεῖν πυρίους" αὐτοὶ γὰρ δέονται φῦυλα- 

κῆς μᾶλλον ἢ φυλάττειν ἄλλους δύνανται. “τὸ δεῖ 

μὴ μίαν ἀποτεταγμένην ἀρχὴν εἶναι πρὸς αὐτοῖς μη- 

δὲ συνεχῶς τὴν αὐτὴν, ἀλλὰ τῶν τε νέων, ὅπου τις 

ἐφήβων ἢ φρουρῶν ἔστι τάξις. καὶ τῶν ἀρχῶν δεῖ 

ματὰ μέρη ποιεῖσϑας τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέρους. Ταύ- 

τας μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς ὡς ἀναγπαιοτάτας ϑετέον εἷ- 

γαι πρώτας. Μετὰ δὲ ταύτας, τὰς ἀναγπαίας μὲν 

οὐδὲν ἧττον, ἐν σχήματι δὲ μείξονε τεταγμένας" παὶ 

γὰρ ἐμπειρίας καὶ πίστεως δέονται πολλῆς. Τοιαῦ- 

ται δ᾽ εἶεν αἵ τε περὶ τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως, καὶ 

ὅσαι τάττονται πρὸς τὰς πολεμικὰς χρείας. 4; εῖ δὲ 

καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ πυλῶν τε καὶ τειχῶν 

φυλακῆς δμοίως ἐπιμελητὰς εἶναι, καὶ ἐξετάσεως 

καὶ συντάξεως τῶν πολιτῶν. ΓΕνϑα μὲν οὖν ἐπὶ πᾶ- 

σι τούτοις ὠρχαὶ πλείους εἰσὶν, ἔνϑα δ᾽ ἐλάττους, 

οἷον ἐν ταῖς μιμραῖς πόλεσι μία περὶ πάντων" ἤα- 

λοῦσι δὲ στρατηγοὺς καὶ πολεμάρχους τοὺς τοιού- 

τους. Ἔτι δὲ κἂν ὦσιν ἱππεῖς ἢ ψιλοὶ ἢ τοξόται ἢ 

γαυτικὸν, καὶ ἐπὶ τούτων ἕκώστων ἐνίοτε πκαϑίστα- 

ται ἀρχή" αδ παλοῦνται ναυαρχίαι καὶ ἱἵἱππαρχίαε 



ἘΤΒΕΙ,  ΘΑΡΝΕ 

καὶ ταξιαρχίαε, καὶ κατὰ μέρος δὲ αἱ ὑπὸ ταύτας 

τριηραρχίαι καὶ λοχαγίαι καὶ φυλαρχίαι, καὶ ὅδα 

'χούτων μόρια. Τὸ δὲ πᾶν ἕν τι τούτων ἐστὶν εἶδος 

ἐπιμελείας πολεμικῶν. Περὶ μὲν οὖμ ταύτην τὴν 

εἰρχὴν ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον. ᾿Επεὶ δ᾽ ἔνιαι τῶν 

ἀρχῶν. εἰ καὶ μὴ πᾶσαι, διαχειρίδουσε πολλὰ τῶν 

ποινῶν, ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι τὴν ληψομένην λο- 

γιόμὸν καὶ προσευϑυνοῦσαν. αὐτὴν μηϑὲν διαχειρί- 

δουδσαν ἕτερον. Καλοῦσε δὲ τούτους οἱ μὲν εὐϑῦύ- 

γους. οἱ δὲ λογιστάς, οἱ δὲ ἐξεταστὰς, οἱ δὲ συνη- 

γόρους. Ἰξαρὰ πάσας δὲ ταύτας τὰς ἐρχὰς ἣ μάλε-: 

στα κυρία πάντων ἐστίν (ἣ γὰρ αὐτὴ πολλάπις ἔχξι 

τὸ τέλος παὶ τὴν εἰσφοράν) ἣ προκάϑηται τοῦ πλή- 

ους, ὅπου κύριός ἐστιν ὃ δῆμος. 4εῖ γὰρ εἶναι τὸ 

συνάγον τὸ κύριον τῆς πολιτείας" παλεῖται δὲ ἔνϑα 

μὲν πρόβουλοι, διὰ τὸ προβουλεύειν" ὅπου δὲ τὸ 

πλῆϑος ἐστι, βουλὴ μᾶλλον. 41 μὲν οὖν πολιτικαὶ 

τῶν ἀρχῶν σχεδὸν τοσαῦταί τινές εἰσιν. Ἅλλο δ᾽ εἴ- 

δος ἐπιμελείας ἢ περὶ τοὺς ϑεοὺς, οἷον ἱερεῖς τε καὶ 

ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ τὰ ἱερὰ, τοῦ σώξεσϑαι τὰ ὕπ- 

ἄρχοντα καὶ ἀνορϑοῦσϑαε τὰ πίπτοντα τῶν οἰποδο- 

μημάτων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα τέτακται πρὸς τοὺς 

Θεούς. Συμβαίνει δὲ τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην ἔνιτα- 

χοῦ μὲν εἶναι μίαν, οἷον ἐν ταῖς μικραῖς πόλεσιν, 

ἐνιαχοῦ δὲ πολλὰς καὶ κεχωρισμένας τῆς ἱερωσύ- 

γῃς. οἷον ἱἕεροποιοὺς καὶ γαοφύλακας καὶ ταμίας 

τῶν ἱερῶν χρημάτων. ᾿Εχομένη δὲ ταύτης ἡἣ πρὸς 

τὰς ϑυσίας ἀφωριόμένη τὰς ποινὰς πάδας, ὅδαξ 

μὴ τοῖς ἱερεῦσιν ἀποδίδωσιν ὃ νόμος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς 

ποινῆς ἑστίας ἔχουσι τὴν τιμήν. Καλοῦσι δ᾽ οἱ μὲν 

ἄρχοντας τούτους, οἱ δὲ βασιλεῖς, οἱ δὲ πρυτάνεις. 

Αἱ μὲν οὖν ἀναγκαῖαι ἐπιμέλειαί εἰδι περὶ τούτων. 

913 

10 

20 

30 

πον τηνι σίνος --,.“Ψὕὕ. τα τον αι Ὡὖ γνο τ τοὐπορυκ τῳ, ο.. “ον -πἰὐσπ»..».π.».5 5... 21. 



οιά 

10 

20 

ΛΔΕΑΙΒΤΟΤ. ΓῬΘΕΙ. 

ὡς εἰπεῖν συγπεφαλαιωδαμένους, περί τε τὰ δαιμό- 

για μαὶ τὰ πολεμιμὰ καὶ περὶ τὰς προσόδους παὶ 

περὶ τὰ ἀναλισκμόμενα καὶ περὶ ἀγορὰν καὶ περὶ τὸ 

ἄστυ καὶ λιμένας καὶ τὴν χώραν ἔτι τὰ περὶ τὰ 

δικαστήρια καὶ συναλλαγμάτων ἀναγραφὰς καὶ πρά- 

δεις καὶ φυλακὰς καὶ ἀπολογιόμούς τε καὶ ἐξετά- 

σεις καὶ πρὸς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων, καὶ τέλος αδ 

περὶ τὸ βουλευόμενόν εἰσι τῶν κοινῶν. Ἰδία δὲ ταῖς 

σχολαστικπωτέραις καὶ μᾶλλον εὐημερούσαις πόλεσιν, 

ἔτι δὲ φροντιξούσαις εὐκοσμίας γυναικπονομία, νομο- 

φυλαπία, παιδονομία, γυμνασιαρχία: πρὸς δὲ τού- 

τοῖς περὶ ἀγῶνας ἐπιμέλεια γυμνικοὺς παὶ διονυσια- 

μοὺς, πᾶν εἴ τινας ἑτέρας συμβαίνει τοιαύτας γενέ- 

ὅϑαι ϑεωρίας. Τούτων δ᾽ ἔνιαι φανερῶς εἰσιν οὐ. 

δημοτικαὶ τῶν ἀρχῶν, οἷον γυναικονομία παὶ παι- 

δονομία" τοῖς γὰρ ἀπόροις ἀνάγκη χρῆσϑαε καὶ γυ- 

γαϊιδὲ κμαὶ παισὶν ὥσπερ ἀπκολούϑοις διὰ τὴν ἀἄδου- 

λίαν. Τριῶν δ᾽ οὐσῶν ἀρχῶν, παϑ᾽. ἃς αἱροῦνταί 

τινὲς ὠρχὰς τὰς κυρίους, νομοφυλάκων, προβούλων, 

βουλῆς, οἱ μὲν νομοφύλακες ἀριστοκρατικὸν, ὀλι- 

γαρχικὸν δ᾽ οἱ πρόβουλοι, βουλὴ δὲ δημοτικόν. Πε- 

ρὶ μὲν οὖν τῶν ἀρχῶν ὡς ἐν τὐπῷ σχεδὸν εἴρηται 

περὶ πασῶν. 



ἈΡΨΞΘΤΕ ΔΟῪΣ ἨΟΛΙΤΊΘΟΩΝ: ΤῸ Ἢ: 

Ι-. Περὶ πολιτείας ὠρίστης τὸν μέλλοντα ποιή- 

σασθαι τὴν προσήκουσαν φήτησιν ἀνάγπη διορίδσα- 

σϑαι πρῶτον, τίς αἱρετώτατος βίος: ἀδήλου γὰρ ὄν- 

τος τούτου, καὶ τὴν ἀρίστην ἀναγκαῖον ἄδηλον εἶἷ- 

γαι πολιτείαν. Ἄριστα γὰρ πράττειν προσήκει τοὺς 

ἄριστα πολιτευομένους ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς. 

ἐὰν μή τι γίνηται παράλογον. Ζιὸ δεῖ πρῶτον ὅμο- 

λογεῖσϑαι, τίς ὃ πᾶσιν ὡς εἰπεῖν αἱρετώτατος βίος" 

μετὰ δὲ τοῦτο, πότερον κοινῇ παὶ χωρὶς ὃ αὐτὸς 

ἢ ἕτερος. Νομίσαντας οὖν ἱκανῶς πολλὰ λέγεσϑαι 

καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις περὶ τῆς ἀρί- 

ὅτης δωῆς. καὶ νῦν χρηστέον αὐτοῖς" ὡς ἀληθῶς 

γὰρ πρός γε μίαν διαίρεσιν οὐδεὶς ὠμφισβητήσειεν 

ἂν, ὡς οὐ, τριῶν οὐσῶν μερίδων, τῶν τὲ ἐκτὸς 

καὶ τῶν ἐν σώματι καὶ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ . πάντα ταῦ- 

τα ὑπάρχειν τοῖς μακαρίοις. Οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη 
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μακάριον τὸν μηϑὲν μόριον ἔχοντα ἀνδρίας μηδὲ σω- 

φροσύνης μηδὲ δικαιοσύνης μηδὲ φρονήσεως, ἀλλὰ 

δεδιότα μὲν τὰς παραπετομένας μυίας, ἀπεχόμενον 

δὲ μηδενὸς, ἂν ἐπιϑυμήσῃ τοῦ φαγεῖν ἢ πιεῖν, τῶν 

ἐσχάτων, ἕνεκα δὲ τεταρτημορίου διαφϑείροντα τοὺς 

φιλτάτους φίλους" ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν διά- 

ψοιαν οὕτως ἄφρονα καὶ διεψευσμένον ὥσπερ τι πατ- 

δίον ἢ μαινόμενον. ᾿Δἀλλὰ ταῦτα μὲν λεγόμενα [ὥς- 

περ] πάντες ἂν συγχωρήδειαν, διαφέρονται δ᾽ ἐν 

τῷ ποσῷ καὶ ταῖς ὑπεροχαῖς. Τῆς μὲν γὰρ ἀρετῆς 

ἔχειν ἱκανὸν νομίξουσιν ὁποσονοῦν, πλούτου δὲ καὶ 

χρημάτων καὶ δυνάμεως καὶ δόξης καὶ πάντων τῶν 

τοιούτων εἰς ἄπειρον ξδητοῦσι τὴν ὑπερβολήν. Ἡμεῖς 

δὲ αὐτοῖς ἐροῦμεν, ὅτι ῥάδιον μὲν περὶ τούτων παὶ 

διὰ τῶν ἔργων διαλαμβάνειν τὴν πίστιν, ὁρῶντας, 

ὅτι τῶνται καὶ φυλάττουσιν οὐ τὰς ἀρετὰς τοῖς ἐκ- 

τὸς, ἀλλ’ ἐκεῖνα ταύταις" καὶ τὸ δῆν εὐδαιμόνως, 

εἴτ᾽ ἐν τῷ χαίρειν ἐστὶν εἴτ᾽ ἐν ὠρετῇ τοῖς ἀνδθρώ- 

ποις, εἴτ᾽ ἐν ὠμφοῖν, ὅτι μᾶλλον ὑπάρχει τοῖς τὸ 

ἦϑος μὲν καὶ τὴν διάνοιαν πεκοσμημένοις εἰς ὕπερ- 

βολὴν, περὶ δὲ τὴν ἔξῳ πτῆσιν τῶν ὠγαϑῶν μετριά- 

ὅουσιν, ἢ τοῖς ἐκεῖνα μὲν πεκτημένοις πλείῳω. τῶν 

χρησίμων, ἐν δὲ τούτοις ἐλλείπουσιν. Οὐ μὴν ἀλλὰ 

καὶ πατὰ τὸν λόγον σκοπουμένοις εὐσύνοπτόν ἐστι" τὰ 

μὲν γὰρ ἐκτὸς ἔχει πέρας, ὥσπερ ὄργανόντι" πᾶν δὲ 

τὸ χρήσιμόν ἐστιν, ὧν τὴν ὑπερβολὴν ἢ βλάπτειν 

εἰναγκαῖον ἢ μηϑὲν ὄφελος εἶναι τοῖς ἔχουσι: τῶν 

δὲ περὶ ψυχὴν ἕκαστον ἀγαϑῶν ὅσῳπερ ἂν ὑπερβάλ- 

λῃ,ν τοσούτῳ μᾶλλον χρήσιμον εἶναι, εἰ δεῖ καὶ τού- 

τοῖς ἐπιλέγειν μὴ μόνον τὸ καλὸν ἀλλὰ καὶ τὸ χρή- 

δσιμον" ὅλως δὲ δῆλον, ὡς ἀκολουθεῖν φήδομεν τὴν 

διάϑεσιν τὴν ἀρίστην ἑκάστου πράγματος πρὸς ἄλ- 

πα ον 

νυ δξον 



118. Υ1, ΟΑΒ. Ὁ 

ληλα κπατὰ τὴν ὑπεροχὴν, ἥνπερ εἴληχε διάστασιν 

ὧν φαμὲν αὐτὰς εἶναι διαθέσεις ταύτας" ὥστ᾽, εἴ- 

περ ἐστὶν ἣ ψυχὴ παὶ τῆς κτήσεως καὶ τοῦ σώμα- 

τος τιμιώτερον καὶ ἁπλῶς καὶ ἡμῖν, ἀνάγκη παὶ 

τὴν διάϑεσιν τὴν ἀρίστην ἑκάστου ἀνάλογον τούτων 

ἔχειν. Ἔτι δὲ τῆς ψυχῆς ἕνεκεν ταῦτα πέφυκεν αἵ- 

ρετὰ, καὶ δεῖ πάντας αἱρεῖσϑαι τοὺς εὖ φρονοῦν- 

τας. ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνων ἕνεκεν τὴν ψυχήν. Ὅτι μὲν 

οὖν ἑκάστῳ τῆς εὐδαιμονίας ἐπιβάλλει τοσοῦτον, δὅ- 

σονπὲερ ἀρετῆς καὶ φρονήσεως καὶ τοῦ πράττειν πα- 

τὰ ταύτας, ἔστω συνωμολογημένον ἡμῖν, μάρτυρι 

τῷ ϑεῷ χρωμένοις, ὃς εὐδαίμων μέν ἐστι καὶ μα- 

πάριος, δι οὐδὲν δὲ τῶν ἐξωτερικῶν ἀγαθῶν, ἀλ- 

λὰ δι’ αὑτὸν αὐτὸς καὶ τῷ ποιός τις εἶναι τὴν φύ- 

σιν. Ἐπεὶ καὶ τὴν εὐτυχίαν τῆς εὐδαιμονίας διὰ 

ταῦτ’ ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι" τῶν μὲν γὰρ ἐκτὸς 

ἀγαθῶν τῆς ψυχῆς αἴτιον ταὐτόματον καὶ ἢ τύχη" 

δίκαιος δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲ σώφρων ἀπὸ τύχης οὐδὲ διὰ 

τὴν τύχην ἐστίν. Ἐχόμενον δ᾽ ἐστὲ καὶ τῶν αὐτῶν 

λόγων δεόμενον, καὶ πόλιν εὐδαίμονα τὴν ἀρίστην. 

εἶναι αὶ πράττουσαν καλῶς. ᾿άδύνατον δὲ καλῶς 

πράττειν τοῖς μὴ τὰ καλὰ πράττουσιν" οὐϑὲν δὲ κα- 

λὸν ἔργον οὔτ᾽ ἀνδρὸς οὔτε πόλεως χωρὶς ἐρετῆς 

καὶ φρονήσεως" ἀνδρία δὲ πόλεως καὶ δικαιοσύνη 

παὶ φρόνησις τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν καὶ μορφὴν, 

ὧν μετασχὼν ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων λέγεται 'δέκαιος 

καὶ φρόνιμος καὶ σώφρων. ᾿Δλλὰ γὰρ ταῦτα μὲν 

ἐπὶ τοσοῦτον ἔστω πεφροιμιασμένα τῷ λόγῳ: οὔτε 

γὰρ μὴ ϑιγγάνειν αὐτῶν δυνατὸν, οὔτε πάντας τοὺς 

οἰκείους ἐπεξελθεῖν ἐνδέχεται λόγους" ἑἕτέρας γάρ 

ἐστιν ἔργον ὄχολῆς ταῦτα. Νὺν δὲ ὑποριείσϑω το- 

σοῦτον, ὅτι βίος μὲν ἄριστος καὶ χωρὶς ἑκάστῳ καὶ 
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κοινῇ ταῖς πόλεσιν ὃ μετὰ ἐρετῆς πεχορηγημένος ἐπὶ 

τοσοῦτον, ὥστε μετέχειν τῶν κατ᾽ ὠρετὴν πράξεων. 

Πρὸς δὲ τοὺς ἀμφισβητοῦντας, ἐάσαντας ἐπὶ τῆς 

γῦν μεθόδου, διασπκεπτέον ὕστερον, εἴ τις τοῖς εἰρη- 

μένοις τυγχάνει μὴ πειϑόμενος. 

Π. Πότερον δὲ τὴν εὐδαιμονίαν τὴν αὐτὴν εἶἷ- 

γᾶς φατέον ἑνός τε ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων καὶ πό- 

λεως, ἢ μὴ τὴν αὐτὴν, λοιπόν ἐστιν εἰπεῖν. Φανε- 

ρὸν δὲ καὶ τοῦτο: πάντες γὰρ ἂν ὅμολογήσειαν εἷ- 

γαι τὴν αὐτήν" ὅσοι γὰρ ἐν πλούτῳ τὸ δῆν εὖ τί- 

ϑενται ἐφ᾽ ἑνὸς. οὗτοι καὶ τὴν πόλιν ὅλην, ἐὰν ἡ 

πλουσία, μακαρίξουσιν" ὅσοι τε τὸν τυραννικὸν βίον 

μάλιστα τιμῶσιν, οὗτοι καὶ πόλιν τὴν πλείστων ἄρ- 

χουόδαν εὐδαιμονεστάτην ἂν εἶναι φαῖεν" εἴ τε τις 

τὸν ἕνα δι’ ἀρετὴν ἀποδέχεται. καὶ πόλιν εὐδαιμο- 

γεστέραν φήσει τὴν σπουδαιοτέραν. ᾿΄δλλὰ ταῦτα ἤδη 

δύο ἐστὶν, ἃ δεῖται σπέφεως ἕν μὲν, πότερος αἷρξ:- 

τώτερος βίος, ὃ διὰ τοῦ δυμπολιτεύεσϑαι καὶ ποῖ- 

γωνεῖν πόλεως, ἢ μᾶλλον ὃ ξενικπὸς καὶ τῆς πολιτι- 

κῆς ποινωνίας ἀπολελυμένος" ἔτει δὲ τίνα πολιτείαν 

ϑετέον καὶ ποίαν διάϑεσιν πόλεως ἐρίστην., εἴτε πᾶ: 

σιν ὄντος αἱρετοῦ κοινωνεῖν πόλεως, εἴτε παὶ τισὶ 

μὲν μὴ, τοῖς δὲ πλείστοις. Ἐπεὶ δὲ τῆς πολιτικῆς 

διανοίας καὶ ϑεωρίας τοῦτ᾽ ἐστιν ἔργον, ἀλλ᾽ οὐ τὸ 

περὶ ἕκαστον αἱρετὸν, ἡμεῖς δὲ ταύτην προῃρήμεϑα 

νῦν τὴν σκέψιν, ἐκεῖνο μὲν πάρεργον ἂν εἴη. τοῦ: 

τὸ δὲ ἔργον τῆς μεθόδου ταύτης. Ὅτι μὲν οὖν ὠναγ-ε 

παῖον εἶναι πολιτείαν ὠἐρίστην ταύτην, καϑ᾽ ἣν τά- 

διν κἂν δοτισοῦν ἄριστα πράττοι καὶ ξῴη μαπαρί- 

ὧς. φανερόν ἐστιν ἐὠμφισβητεῖται δὲ παρ᾽ αὐτῶν 

τῶν ὅμολογούντων τὸν μετ᾽ ἀρετῆς βίον εἶναι αἷρε: 

τώτατον. πότερον ὃ πολιτικὸς καὶ πρακτικὸς βίος 
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αἱρετὸς ἢ μᾶλλον ὃ πάντων τῶν ἐκτὸς ἀπολελυμέ- 

γος, οἷον ϑεωρητικός τις, ὃν μόνον τιγές φασιν εἶ- 

γαῖ φιλόσοφον. Σχεδὸν γὰρ τούτους τοὺς δύο βίους 

τῶν ἀνθρώπων οἱ φιλοτιμότατοι πρὸς ὠρετὴν φαΐί- 

ψονται προαιρούμενοι καὶ τῶν προτέρων καὶ τῶν 

γῦν, λέγω δὲ δύο τόν τε πολιτικὸν καὶ τὸν φιλόδο- 

φον. ““παφέρει δὲ οὐ μιερὸν, ποτέρως ἔχει τὸ ἀλη- 

ϑές - ἀνάγκη γὰρ τόν τε εὖ φρονοῦντα πρὸς τὸν 

βελτίω σκοπὸν συντάττεσϑαι καὶ τῶν ἀνθρώπων ἕπκα- 

στον παὶ ποινῇ τὴν. πολιτείαν. Νομίξουσε δ’ οἱ μὲν 

τὸ τῶν πέλας ἄρχειν, δεσποτικῶς μὲν γινόμενον, μετ᾽ 

ἀδικίας τινὸς εἶναι τῆς μεγίστης" πολιτικῶς δὲ, τὸ 

μὲν ἄδικον οὐκ ἔχειν, ἐμπόδιον δὲ ἔχειν τῇ περὶ αὖ- 

τὸν εὐημερίᾳ. Τούτων δ᾽ ὥσπερ ἐξ ἐναντίας ἕτε- 

ροι τυγχάνουσι δοξάξοντες" μόνον γὰρ ἀνδρὸς τὸν 

πραπτικὸν εἶναι βίον καὶ πολιτικόν: ἐφ’ ἕπάστης 

γὰρ ἀρετῆς οὐκ εἶναι πράξεις μᾶλλον τοῖς ἰδιώταις 

ἢ τοῖς τὰ κοινὰ πράττουσι καὶ πολιτευομένοις. Οἷ 

μὲν οὖν οὕτως ὑπολαμβάνουσιν. Οἱ δὲ τὸν δεόπο- 

τιπκὸν καὶ τυραννικμὸν τρόπον τῆς πολιτείας εἶναι μό- 

γον εὐδαίμονά φασι" παρ’ ἐνίοις δὲ καὶ τῆς πολιτεί- 

ας οὗτος ὅρος τῶν νόμων, ὅπως δεσπόξωσι τῶν πέ- 

λας. “Ζ΄πὸ καὶ τῶν πλείστων νομίμων χύδην ὡς εἶἴ- 

πεῖν πειμένων παρὰ τοῖς πλείστοις, ὅμως εἴ που τε 

πρὸς ἕν οἱ νόμοι βλέπουσι, τοῦ Ἠρατεῖν στοχάξον- 

ται πάντες" ὥσπερ ἐν “απκεδαίμονι καὶ Κρήτῃ πρὸς 

τοὺς πολέμους συντέταπται σχεδὸν ἥ τε παιδεία καὶ 

τὸ τῶν νόμων πλῆϑος. Ἔτι δ᾽ ἐν τοῖς ἔϑνεσε πᾶσι 

τοῖς δυναμένοις πλεονεκτεῖν ἣ τοιαύτη τετίμηται δύ- 

γαμις, οἷον ἐν Σκύϑαις καὶ Πέρσαις καὶ Θραξὶ παὶ 

Κελτοῖς. Ἐν ἐνίοις γὰρ καὶ νόμοι τινές εἰσι παρο- 

δύνοντες πρὸς τὴν ἀρετὴν ταύτην, καϑάπερ ἐν Καρ- 
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χηδόνι φασὶ τὸν ἐκ τῶν κρίκων πόσμον λαμβάνειν, 

ὅσας ἂν στρατεύσωνται στρατείας. Ἦν δέ ποτε καὶ 

περὶ Μακεδονίαν νόμος, τὸν μηϑένα ἀπεκτονότα πο-᾿ 

λέμιον ἄνδρα περιεξῶσϑαι τὴν φορβειάν. ᾿Εν δὲ 

“Ξκύϑαις οὐκ ἐξῆν πίνειν ἐν ἑορτῇ τινι σκύφον περι- 

φερόμενον τῷ μηϑένα ἀπεκτονότι πολέμιον. ᾿Εν δὲ 

τοῖς Ἴβηρσιν, ἔϑνει πολεμικῷ, τοσούτους τὸν ἄρε- 

μὸν ὀβελίόκους παταπηγνύουσι περὶ τὸν τάφον, ὅ- 

σους ἂν διαφϑείρῃ τῶν πολεμίων" καὶ ἕτερα δὴ 

παρ᾽ ἑτέροις ἐστὶ τοιαῦτα πολλὰ, τὰ μὲν νόμοις πα- 

τειλημμένα τὰ δὲ ἔϑεσι. Καίτοι δόξειεν ἂν ἄγαν ἄ- 

τοπὸν ἴσως εἶναι τοῖς βουλομένοις ἐπισκοπεῖν, εἰ 

τοῦτ᾽ ἔστιν ἔργον τοῦ πολιτικοῦ, τὸ δύναδϑαι ϑεῶ- 

ρεῖν, ὅπως ἄρχῃ καὶ δεσπόξῃ τῶν πλησίων καὶ βου- 

λομένων καὶ μὴ βουλομένων. Πῶς γὰρ ἂν εἴη τοῦ- 

70 πολιτικὸν ἢ νομοϑετικὸν, ὅ γε μηδὲ νόμιμόν ἐν» 

στιν; οὐ νόμιμον δὲ τὸ μὴ μόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ 

ἀδίκως ἄρχειν. Ἀρατεῖν δ᾽ ἔστε καὶ μὴ δικαίως. 

᾿λλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις τοῦτο δρῶ- 

μεν᾽ οὔτε γὰρ τοῦ ἰατροῦ οὔτε τοῦ κυβερνήτου ἔρ- 

γον ἐστὶ τὸ πεῖσαι ἢ τὸ βιάσασθαι, τοῦ μὲν τοὺς 

ϑεραπευομένους, τοῦ δὲ τοὺς πλωτῆρας. ᾿4λλ’ ἐοί- 

μασιν οἱ πολλοὶ τὴν δεσποτικὴν πολιτικὴν οἴεσϑαε 

εἶναι" καὶ ὅπερ αὐτοῖς ἕκαστοι οὔ φασιν εἶναι δίς 

γίαιον οὐδὲ συμφέρον, τοῦτ᾽ οὐ;ε αἰσχύνονται πρὸς 

γοὺς ἄλλους ἀσποῦντες " αὐτοὶ μὲν γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς 

χὸ δικαίως ἄρχειν ξητοῦσι, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους οὐ- 

δὲν μέλει τῶν δικαίων. ἄτοπον δὲ. εἰ μὴ φύδει τὸ 

μὲν δεσπόξον ἐστὶ, τὸ δὲ οὐ δεσπόξον" ὥστε, εἴς 

περ ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον, οὐ δεῖ πάντων πειρᾶ- 

ὄϑαι δεσπόδειν. ἀλλὰ τῶν δεσποστῶν. ὥσπερ οὐδὲ 

ϑηρεύειν ἐπὶ ϑοίνην ἢ ϑυσίαν ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸ 

ἘῚ 
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πρὸς τοῦτο ϑηρευτόν" ἔστι δὲ ϑηρευτὸν, ὃ ἂν ἄγριον 

ἦ ἐδεστὸν ξῶον. ᾿“λλὰ μὴν εἴη γ᾽ ἂν καὶ καϑ'’ ἕαυ- 

τὴν μία πόλις εὐδαίμων, ἣ πολιτεύεται δηλονότι κα- 

λῶς, εἴπερ ἐνδέχεται πόλιν οἰκπεῖσϑαί που καϑ' ἕαυ- 

τὴν, νόμοις χρωμένην σπουδαίοις, ἧς τῆς πολιτείας 

ἡ σύνταξις οὐ πρὸς πόλεμον οὐδὲ πρὸς τὸ Ἠρατεῖν 

ἔσται τῶν πολεμίων". μηϑὲν γὰρ ὑπαρχέτω τοιοῦ- 

τον. Ζ4ῆλον ἄρα, ὅτι πάδας τὰς πρὸς τὸν πόλεμον 

ἐπιμελείας καλὰς μὲν ϑετέον, οὐχ ὡς τέλος δὲ πών- 

τῶν ἀπρότατον, ἀλλ’ ἐκείνου χάριν ταύτας. Τοῦ δὲ 

νομοϑέτου τοῦ ὅπουδαίου ἐστὶ τὸ ϑεάσασθϑαι πόλιν 

κπαὶ γένος ἀνθρώπων καὶ πᾶσαν ἄλλην ποινωνίαν, 

δωῆς ἀγαϑῆς πῶς μεθέξουσι καὶ τῆς ἐνδεχομένης αὐὖὐ- 

τοῖς εὐδαιμονίας - διοίδεε μέντοε τῶν ταττομένων 

ἔνια νομίμων. Καὶ τοῦτο τῆς νομοϑετικῆς ἐστιν ἐ- 

δεῖν, ἐάν τινὲς ὑπάρχωσι γειτνιῶντες, ποῖα πρὸς 

ποίους ἀσκητέον, ἢ πῶς τοῖς πκαϑήπουσι πρὸς ἕκά- 

ὅτους χρηστέον. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν κἂν ὕστερον τύ- 

χοι τῆς προσηπούσης σκέψεως, πρὸς τί τέλος δεῖ τὴν 

ἀρίστην πολιτείαν συντείνειν. 

ΠΙ.. Πρὸς δὲ τοὺς ὁμολογοῦντας μὲν τὸν μετ᾽ 

ἀρετῆς εἶναι βίον αἱρετώτατον, διαφερομένους δὲ 

περὶ τῆς χρήσεως αὐτοῦ, λεκτέον ἡμῖν πρὸς ὠμφο- 

τέρους αὐτούς" οἱ μὲν γὰρ ἀποδοπκιμάδουσι τὰς πο- 

λιτικὰς ἀρχὰς, νομίξοντες τόν τε τοῦ ἐλευϑέρου βί- 

ον ἕτερόν τινα εἶναι τοῦ πολιτικοῦ καὶ πάντων αἴ- 

ρετώτατον, οἱ δὲ τοῦτον ἄριστον" ἀδύνατον γὰρ 

τὸν μηδὲν πράττοντα πράττειν εὖ, τὴν δ᾽ εὐπραγί- 

ἂν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι ταὐτόν" ὅτι τὰ μὲν 

ἀμφότεροι λέγουσιν ὀρθῶς, τὰ δὲ οὐκ ὀρθῶς" οἕ 

μὲν, ὅτι ὃ τοῦ ἐλευϑέρου βίος τοῦ δεσποτικοῦ ὠμεί- 

γῶν" τοῦτο γὰρ ἀληθές" οὐδὲν γὰρ τῷ γε δούλῳ ἡ 
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δοῦλος χρῆσϑαι σεμνόν" ἣ γὰρ ἐπίταξις ἡ περὶ τῶν 

ἀναγκαίων οὐδενὸς μετέχει τῶν καλῶν. Τὸ μέντοι 

γομίξειν πᾶσαν ἀρχὴν εἶναι δοσποτείαν, οὐκ ὀρ- 

ϑόν: οὐ γὰρ ἕλαττον διέστηκεν ἣ τῶν ἐλευϑέρων 

ἀρχὴ τῆς τῶν δούλων ἢ αὖ τὸ φύσει ἐλεύϑερον 

τοῦ φύσει δούλου: διώρισται δὲ περὶ αὐτῶν ἱκανῶς 

ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις. Τὸ δὲ μᾶλλον ἐπαινεῖν τὸ 

ἀπρακτεῖν τοῦ πράττειν οὐκ ἀληϑές᾽" ἢ γὰρ εὐδατ- 

μονία πρᾶξίς ἐστιν" ἔτι δὲ πολλῶν καὶ καλῶν τέλος 

ἔχουσιν αἱ τῶν δικαίων καὶ σωφρόνων πράξεις. 

Καίτοι τάχ᾽ ἂν ὑπολάβοι τις τούτων οὕτω διωρισμέ- 

γῶν. ὅτι τὸ κύριον εἶναι πάντων ἄριστον. οὕτω 

γὰρ ἂν πλείστων καὶ καλλίστων πύριος εἴη πράξε- 

ων ὥστε οὐ δεῖ τὸν δυνάμενον ἄρχειν παριέναι τῷ 

πλησίον, ἀλλὰ μᾶλλον ἐφαιρεῖσϑαι, καὶ μήτε πα- 

τέρα παίδων μήτε παῖδας πατρὸς μηϑ᾽ ὅλως φίλον 

φίλου μηϑένα ὑπολογίξειν, μηδὲ πρὸς τοῦτο φρον- 

τίξειν" τὸ γὰρ ἄριστον αἱρετώτατον, τὸ δ᾽ εὖ πράτ: 

τειν ἄριστον. Τοῦτο μὲν οὖν ἀληθῶς ἴσως λέγου- 

σιν, εἴπερ ὑπάρξει τοῖς ἀποστεροῦσι παὶ βιαξομέ- 

γοις τὸ τῶν ὄντων αἱρετώτατον. ᾿Αλλ ἴδως οὐχ 

οἷόν τε ὑπάρχειν, ἀλλ’ ὑποτίϑενται τοῦτο ψεῦδος. 

Οὐ γὰρ ἔτι καλὰς τὰς πράξεις ἐνδέχεται εἶναι τῷ 

μὴ διαφέροντι τοσοῦτον, ὅσον ἀνὴρ γυναικὸς ἣ πα- 

τὴρ τέμνων ἢ δεσπότης δούλων: ὥστε ὃ παραβαΐί- 

γῶν οὐθὲν ἂν τηλικοῦτον κατορϑώσειεν ὕστερον, ὅ- 

ὅον ἤδη παρεημβέβηπε τῆς ἀρετῆς. Τοῖς γὰρ δμοίοιξ 

τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον ἐν τῷ μέρει" τοῦτο γὰρ 

Ἶδσον καὶ ὅμοιον: τὸ δὲ μὴ ἴσον τοῖς ἴσοις παὶ τὸ 

μὴ ὅμοιον τοῖς ὁμοίοις παρὰ φύσιν οὐδὲν δὲ τῶν 

παρὰ φύσιν καλόν. “πὸ κὰν ἄλλος τις ἣ κρείττων 

κατ᾿ ὠρετὴν καὶ κατὰ δύναμιν τὴν πρακτικὴν τῶν 
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ἀρίστων, τούτῳ καλὸν ἀκολουθεῖν καὶ τοὐτῷ πεί- 

ϑεϑας δίκαιον. “,εῖ δ᾽ οὐ μόνον ἀρετὴν, ἀλλὰ καὶ 

δύναμιν ὑπάρχειν. καϑ’ ἣν ἔσται πραπτικός. ᾿Αλλ 

εἰ ταῦτα λέγεται καλῶς. καὶ τὴν εὐδαιμονίαν εὐ- 

πραγίαν ϑετέον, καὶ κοινῇ πάσης πόλεως ἂν εἴη καὶ 

καϑ' ἕκαστον ἄριστος βίος ὁ πραπτικός. ᾿Αλλὰ τὸν 

“πρακτικὸν οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἑτέρους, κα- 

ϑάπερ οἴονταί τινες οὐδὲ τὰς διανοίας εἶναι μόνας 

ταύτας πρακτικὰς, τὰς τῶν ἀποβαινόντων χάριν γι- 

γομένας ἐκ τοῦ πράττειν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον τὰς 

αὐτοτελεῖς καὶ τὰς αὑτῶν ἕνεκεν ϑεωρίας καὶ δια- 

γοήσεις. Ἡ γὰρ εὐπραξία τέλος ὥστε καὶ πρᾶξίς 

τις μάλιστα δὲ καὶ πράττειν λέγομεν πυρίως τῶν 

ἐξωτερικῶν πράξεων τοὺς ταῖς διανοίαις ἀρχιτέμκτο- 

γας. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ’ ἀπραρτεῖν ἀναγπαῖον τὰς καϑ᾽ 

αὑτὰς πόλεις ἱδρυμένας καὶ Φῆν οὕτω προῃρημένας" 

ἐνδέχεται γὰρ κατὰ μέρη καὶ τοῦτο συμβαίνειν" πολ- 

λαὶ γὰρ ποινωνίαι πρὸς ἄλληλα τοῖς μέρεσι τῆς πό- 

λεώς εἶσιν. Ὁμοίως δὲ τοῦτο ὑπάρχει καὶ καϑ’ ἑνὸς 

ὁτουοῦν τῶν ἀνθρώπων" σχολῇ γὰρ ἂν ὃ ϑεὸς ἔχοι 

᾿παλῶς καὶ πᾶς ὃ κόσμος, οἷς οὐκ εἰσὶν ἐξωτεριμαὶ 

ἑ πράξεις παρὰ τὰς οἰκείας τὰς αὐτῶν. Ὅτι μὲν οὖν 

τὸν αὐτὸν βίον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἄριστον ἑκάστῳ 

τε τῶν ἀνθρώπων καὶ Ἠοινῇ ταῖς πόλεσι παὶ τοῖς 

ἀνδιρώποις , φανερόν ἐστιν. 

ΠΠ. ᾿Επεὶ δὲ πεφροιμίασται τὰ νῦν εἰρημένα 

"περὶ αὐτῶν, καὶ περὶ τὰς ἄλλας πολιτείας ἡμῖν τε- 

ϑεώρηται πρότερον, ἀρχὴ τῶν λοιπῶν εἰπεῖν πρῶ- 

τον. ποίας τινὰς δεῖ τὰς ὑποϑέσεις εἶναι περὶ τῆς 

μελλούσης κατ’ εὐχὴν συνεστάναι πόλεως" οὐ γὰρ 

οἷόν τε πολιτείαν γενέσθαι τὴν ἀρίστην ἄνευ συμ- 
᾿ 

μέτρου χορηγίας. «ἰιὸ δεῖ πολλὰ προὺῦποτίϑεσϑαι, 
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παϑάπερ εὐχομένους, εἶναι μέντοι μηδὲν τούτων ἐ-᾿ 

δύνατον᾽' λέγω δὲ οἷον περὶ τε πλήϑους πολιτῶν καὶ 

χώρας. Ὥσπερ γὰρ καὶ τοῖς ἄλλοις δημιουργοῖς οἷον ̓ 

ὑφάντῃ καὶ ναυπηγῷ δεῖ τὴν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτή- 

δείαν οὖσαν πρὸς τὴν ἐργασίαν' ὅσῳ γὰρ ἂν αὖὐ- 

τὴ τυγχάνῃ παρεσπευασμένη βέλτιον, ἀνάγπη παὶ τὸ 

γινόμενον ὑπὸ τῆς τέχνης εἶναι κάλλιον" οὕτω καὶ 

τῷ πολιτικῷ παὶ τῷ νομοϑέτῃ δεῖ τὴν οἰκείαν ὕλην 

ὑπάρχειν ἐπιτηδείως ἔχουσαν. Εστι δὲ πολιτικῆς 

χορηγίας πρῶτον τό τε πλῆϑος τῶν ἀνθρώπων, πό- 

ὅους τε καὶ ποίους τινὰς ὑπάρχειν δεῖ φύσει, παὲ 

Κατὰ τὴν χώραν ὡσαύτως, πόσην τε εἶναι καὶ ποί- 

ἂν τινὰ ταύτην. Οἴονται μὲν οὖν οἵ πλεῖστοι, προς- 

ἤπειν μεγάλην εἶναι τὴν εὐδαίμονα πόλιν" εἰ δὲ τοῦτ᾽ 

ἀληϑὲς, ἀγνοοῦσι ποία μεγάλη καὶ ποία μικρὰ πό- 

λις᾽ κατ᾽ ἀριϑμοῦ γὰρ πλῆϑος τῶν ἐνοικούντων Ἀρί- 

γουδσι τὴν μεγάλην. “εἶ δὲ μᾶλλον μὴ εἰς τὸ πλῆ- 

5ος, εἰς δὲ δύναμιν ἀποβλέπειν. Εστε γάρ τι καὶ 

πόλεως ἔργον' ὥστε τὴν δυναμένην τοῦτο μάλιστ᾽ 

ὠποτελεῖν ταύτην οἰητέον εἶναι μεγίστην" οἷον [π- 

πομράτην οὐκ ἄνϑδρωπον εἰλλ’ ἰατρὸν εἶναι μείξω 

φήσειεν ἄν τις τοῦ διαφέροντος κατὰ τὸ μέγεϑος τοῦ 

σώματος. Οὐ μὴν ἀλλὰ πὰν εἰ δεῖ κρίνειν πρὸς τὸ 

πλῆϑος ἀποβλέποντας, οὐ πατὰ τὸ τυχὸν πλῆϑοξ 

τοῦτο ποιητέον" ἀναγκαῖον γὰρ ἐν ταῖς πόλεσιν ὑπ- 

ἄρχειν μαὶ δούλων ἀριϑμὸν πολλῶν καὶ μετοίκων 

καὶ ξένων, ἀλλ᾽ ὅσοι πόλεώς εἰσι μέρος, καὶ ἐξ ὧν 

συνίσταται πόλις οἰκείων μορίων. Ἡ γὰρ τούτων 

ὑπεροχὴ τοῦ πλήϑους μεγάλης πόλεως σημεῖον" ἐξ 

ἧς δὲ βάναυσοι μὲν ἐξέρχονται πολλοὶ τὸν ἐριϑ μὸν, 

ὁπλῖται δὲ ὀλίγοί, ταύτην ἀδύνατον εἶναι μεγάλην" 

οὐ γὰρ ταὐτὸν μεγάλη τε πόλις καὶ πολυάνθρωπος. 
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᾿Αλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε ἐκ τῶν ἔργων φανερὸν, ὅτι 

χαλεπὸν, ἴσως δ᾽ ἀδύνατον, εὐνομεῖσθαι τὴν λίαν 

πολυάνθρωπον" τῶν γοῦν δοκουσῶν πολιτεύεσθαι κα- 

λῶς οὐδὲ μίαν δρῶμεν ἀνειμένην πρὸς τὸ πλῆϑος. 

Τοῦτο δὲ δῆλον καὶ διὰ τῆς τῶν λόγων πίστεως" ὃ 
τε γὰρ νόμος τάξις τίς ἐστι, καὶ τὴν εὐνομίαν ἀναγ- 

καῖον εὐταξίαν εἶναι: ὃ δὲ λίαν ὑπερβάλλων ἀρι- 

μὸς οὐ δύναται μετέχειν τάξεως" ϑείας γὰρ δὴ 

τοῦτο δυνάμεως ἔργον, ἥτις καὶ τόδε συνέχει τὸ 

πᾶν" ἐπεὶ τό γε παλὸν ἐν πλήϑει καὶ μεγέϑει εἴω- 

ϑὲ γίνεσθαι" διὸ καὶ πόλις, ἧς μετὰ μεγέϑους ὃ 

λεχϑεὶς ὅρος ὑπάρχει, ταύτην εἶναι παλλίστην ἀναγ- 

μπαῖον. ᾿4λλ᾽ ἔστι τε καὶ πόλεδσε μεγέϑους μέτρον, 

ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων πάντων, δώων, φυτῶν, ὁρ- 

γάνων" καὶ γὰρ τούτων ἕκαστον οὔτε λίαν μιπρὸν 

οὔτε κατὰ μέγεϑος ὑπερβάλλον ἕξει τὴν αὑτοῦ δύ- 

γαμιν, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν ὅλως ἐστερημένον ἔσται τῆς 

φύσεως. ὁτὲ δὲ φαύλως ἔχον" οἷον πλοῖον σπιϑα- 

μιαῖον μὲν οὐκ ἔσται πλοῖον ὅλως, οὐδὲ δυοῖν 

σταδίοιν. εἰς δέ τι μέγεθος ἐλθὸν ὁτὲ μὲν διὰ 

μιπμρότητα φαύλην ποιήσει τὴν ναυτιλίαν, ὅτὲ δὲ 

διὰ τὴν ὑπερβολήν. Ὁμοίως δὲ καὶ πόλις ἣ μὲν 

ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ αὐτάρκης" ἣ δὲ πόλις αὔταρ- 

κες' ἣ δὲς ἐκ πολλῶν ἄγαν ἐν μὲν τοῖς ἀναγκαίοις 

αὐτάρκης, ὥσπερ ἔϑνος, ἀλλ’ οὐ πόλιξ᾽ πολιτείαν 

γὰρ οὐ ῥᾷάδιον ὑπάρχειν. Τίς γὰρ στρατηγὸς ἔστατε 

τοῦ λίαν ὑπερβάλλοντος πλήθους; ἢ τίς κῆρυξ μὴ 

στεντόρειος; “1Ἰὸ πρώτην μὲν εἶναι πόλιν ὠναγκαῖον 

τὴν ἐμ τοσούτου πλήϑους, ὃ πρῶτον πλῆϑος αὔταρ- 

πες πρὸς τὸ εὖ δὴν ἐστι κατὰ τὴν πολιτικὴν ποινω- 

γίαν. ᾿Βνδέχεται δὲ παὶ τὴν ταύτης ὑπερβάλλουσαν 

κατὰ πλῆξϑος εἶναι μείθδω πόλιν" ἀλλὰ τοῦτ᾽ οὐπ 
ΐ ᾿ 
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ἔστιν, ὥσπερ εἴπομεν, ἀόριστον. Τίς δ᾽ ἐστὶν ὃ 

τῆς ὑπερβολῆς ὅρος, ἐκ τῶν ἔργων ἰδεῖν ῥᾷδιον" 

εἰσὶ γὰρ αἱ πράξεις τῆς πόλεως, τῶν μὲν ἀρχόντων 

τῶν δ᾽ ἀρχομένων" ἄρχοντος δ᾽ ἐπίταξις καὶ πρίσις 

ἔργον. Πρὸς δὲ τὸ κρίνειν περὶ τῶν δικαίων καὶ 

πρὸς τὸ τὰς ἀρχὰς διανέμειν κατ᾽ ἀξίαν; ἀναγκαῖ- 

ον γνωρίξειν ἀλλήλους, ποῖοί τινές εἰσι; τοὺς πο- 

λίτας: ὡς ὅπου τοῦτο μὴ συμβαίνει γίνεσϑαι; φαύ- 

λως ἀνάγκη γίνεσθαὶ Τὰ περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 

Ἠρίσεις. Περὶ ἀμφότερα γὰρ οὐ δίκαιον αὐτοῦχε- 

διάξειν, ὅπερ ἐν τῇ πολυαγϑρωπίᾳ τῇ λίαν ὑπάρ:-: 

χει φανερῶς. Ἔτι δὲ ξένοις καὶ μετοίκοις ῥεΐδιον 

μεταλαμβάνειν τῆς πολιτείας" οὐ γὰρ χαλεπὸν τὸ 

λανθάνειν διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ πλήϑους. “λον 

τοίνυν, ὡς οὗτός ἐστι πόλεως ὅρος ἄριστος, ἣ με- 

γίστη τοῦ πλήϑους ὑπερβολὴ πρὸς αὐτάρπειαν δωῆς, 

εὐσύνοπτος. Περὶ μὲν οὖν μεγέϑους πόλεως διωρί- 

σϑω τὸν τρόπον τοῦτον. 

Υ. Παραπλησίως δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς χώρας ἔ- 

χει: περὶ μὲν γὰρ τοῦ ποίαν τινὰ, δῆλον ὅτε τὴν 

αὐταρπκεστάτην πᾶς τις ἂν ἐπαινέσειε" τοιαύτην δ᾽ 

ἀνεγπκαῖον εἶναι τὴν παντοφόρον' τὸ γὰρ πάντα 

ὑπάρχειν καὶ δεῖσθαι μηδενὸς αὔταρκες. Πλήϑει δὲ 

καὶ μεγέϑει τοσαύτην; ὥστε δύνασθαι τοὺς οἰκοῦν- 

τας ξὴῆν σχολάφοντας ἐλευϑερίως ἅμα καὶ σωφρό- 

γως. Τοῦτο δὲ εἰ καλῶς ἢ μὴ καλῷς λέγομεν, ὕστε- 

ρον ἐπισκεπτέον ἀκριβέστερον. ὅταν ὅλως περὶ πτή- 

σεως καὺ τῆς περὶ τὴν οὐσίαν εὐπορίας συμβαίνῃ 

ποιεῖσθαι μνείαν, πῶς δεῖ καὶ τίνα τρόπον ἔχειν 

πρὸς τὴν χρῆσιν αὐτήν. Πολλαὶ γὰρ περὶ τὴν σκέ- 

ψιν ταύτην εἰσὶν ἀμφισβητήσεις διὰ, τοὺς ἕλκοντας 

ἐφ᾽ ἑκατέραν τοῦ βίου ὑπερβολὴν. τοὺς μὲν ἐπὶ τὴν 
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γλιόχρότητα. τοὺς δὲ ἐπὶ τὴν τρυφήν. Τὸ δ᾽ εἶδος 

τῆς χώρας οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν" δεῖ δ᾽ ἔνια πείϑεσϑαε 

καὶ τοῖς περὶ τὴν στρατηγίαν ἐμπείροις, ὅτι γρὴ 

μὲν τοῖς πολεμίοις εἶναι δυσέμβολον, αὐτοῖς δ᾽ εὐέ- 

ξοδον" ἔτι δὲ, ὥσπερ τὸ πλῆϑος τὸ τῶν ἀνθρώπων 

εὐσύνοπτον ἔφαμεν εἶναι δεῖν, οὕτω παὶ χώραν. 

Τὸ δ’ εὐσύνοπτον τὸ εὐβοήϑητον εἶναι τὴν χώραν 

ἐστί. Τῆς δὲ πόλεως τὴν ϑέσιν εἰ χρὴ ποιεῖν κατ’ 

εὐχὴν, πρός τε τὴν ϑάλατταν προδσήγει πεῖσϑαι κα- 

“λῶς πρός τὲ τὴν χώραν. Εἷς μὲν ὃ λεχϑεὶς ὅρος" 

δεῖ γὰρ πρὸς τὰς ἐκμβοηϑίας κοινὴν εἶναι τῶν τόπων 

ἁπάντων. ὋὉ δὲ λοιπὸς πρὸς τὰς τῶν γινομένων 

καρπῶν παραπομπὰς., ἔτι δὲ τῆς περὶ ξύλα ὕλης, 

γιὰν εἴ τινα ἄλλην ἐργασίαν ἢ χώρα τυγχάνοι πε- 

μπτημένη τοιαύτην, εὐπαρακόμιστον. Περὶ δὲ τῆς πρὸς 

τὴν ϑάλατταν ποινωνίας, πότερον ὠφέλεμος ταῖς 

εὐνομουμέναις πόλεσιν ἢ βλαβερὰ, πολλὰ τυγχάνου- 

σιν ἀμφισβητοῦντες. Τό τε γὰρ ἐπιξενοῦσθαί τινας 

ἐν ἄλλοις τεϑραμμένους νόμοις, ἀσύμφορον εἶναί 

φασι πρὸς τὴν εὐνομίαν καὶ τὴν πολυαγϑρωπίαν" 

γίνεσϑαι μὲν γὰρ, ἐξ τοῦ χρῆσϑαι τῇ ϑαλάττῃ δια- 

πέμποντας καὶ δεχομένους, ἐμπόρων πλῆϑος, ὕὑπε- 

γαντίαν δ᾽ εἶναι πρὸς τὸ πολιτεύεσϑαι καλῶς. Ὅτε 

μὲν οὖν, εἰ ταῦτα μὴ συμβαίνει, βέλτιον καὶ πρὸς 

ἀσφάλειαν καὶ πρὸς εὐπορίαν τῶν ἀναγκαίων με- 

τέχειν τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν τῆς ϑαλάττης, οὐ» 

ἄδηλον. Καὶ γὰρ πρὸς τὸ ῥᾷον φέρειν τοὺς πολεμί- 

ους εὐβοηϑήτους εἶναι δεῖ κατ᾽ ἀμφότερα τοὺς δω»- 

ϑησομένους. καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν' καὶ 

πρὸς τὸ βλάψαι τοὺς ἐπιτιϑεμένους, εἰ μὴ κατ᾽ ἄμ: 

φῶ δυνατὸν, ἀλλ’ εἰ κατὰ ϑάτερον ὑπάρξει μᾶλ- 

λον ὠμφοτέρων μετέχουσιν" ὅδα τ᾽ ἂν μὴ τυγχάνῃ 
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παρ᾽ αὐτοῖς ὄντα, δέξασθαι ταῦτα, καὶ τὰ πλεὸ- 
γάξοντα τῶν γινομένων ἐκππέμφασϑαι τῶν ἀναγπαΐ- 

-ὧν ἔστιν. Αὑτῇ γὰρ ἐμπορικὴν ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἄλλοις 

δεῖ εἶγαι τὴν πῦλῖν. ΟΣ δὲ παρέχοντες. σφᾶς αὐτοὺς 

πᾶσιν ἀγορὰν προσόδου χώριν ταῦτα πράττουσιν " ἣν 

δὲ μὴ, δεῖ πόλιν τοιαύτης μετέχειν πλεονεξίας, οὐδ᾽ 

ἐμπόριον δεῖ πεκτῆσϑθαι τοιοῦτον. Ἐπεὶ δὴ καὶ νῦν 

ὁρῶμεν πολλαῖς ὑπάρχον καὶ χώραις καὶ πόλεσιν 

ἐπίγεια κὰὶ λιμένας εὐφυῶς πείμενα πρὸς τὴν πό- 

λιν, ὥδτε μήτε τὸ αὐτὸ νέμειν ἄστυ, μήτε πόῤῥω 

λίαν, ἀλλὰ πρατεῖσϑαι τείχεσι παὶ τοιούτοις ἄλλοις 

ἐρύμασι, φανερόν, ὡς, δἰ μὲν ἀγαθόν τι συμβαΐ- 

ζει γίνεσθαι διὰ τῆς κοινωνίας αὐτῶν, ὑπάρξει τῇ 

πόλει τοῦτο τὸ ἀγαϑόν᾽ εἴ δέ τι βλαβερὸν, φυλά- 

ξασϑαι ῥάδιον τοῖς νόμοις, φράξονταξ παὶ διορίξον- 

τας, τίνας οὐ δεῖ καὶ τίνας ἐπιμίσγεδϑαι δεῖ πρὸς 

ἀλλήλους. Περὶ δὲ τῆξ ναυτιμῆς δυνάμεως, ὅτι μὲν 

βέλτιστον ὑπάρχειν μέχρε τινὸς πλήϑους, οὐκ ἄδη- 

λὸν" οὐ γὰρ μόνον αὑτοῖς ἀλλὰ καὶ τῶν πλησίον 

τισὶ δεῖ καὶ φοβεροὺς εἶναι καὶ δύνασθαι βοηϑεῖν, 

ὥσπερ κατὰ γῆν, παὶ κατὰ ϑάλατταν. Περὶ δὲ 

πλήθους ἤδη παὶ μεγέϑους τῆς δυνάμεως ταύτης 

πρὸς τὸν βίον σκεπτέον τῆς πόλεως" εἰ μὲν γὰρ ἣγε- 

μὸνιμὸν Ἰαὶ πολιτικὸν Φήσεται βίον, ἀναγπαῖον παὶ 

ταύτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν πρὸς τὰς πράξεις σύμ- 

Ἀετρον: Τὴν δὲ πολυανϑρωπίαν τὴν γινομένην πὲε- 

ρὶ τὸν ναυτικὸν ὄχλον οὐκ ὠναγκαῖον ὑπάρχειν ταῖξ 

πόλεσιν" οὐθὲν γὰρ αὐτοὺς [μέρος] εἷναι δεῖ τῆξ πό- 

λεως᾽ τὸ μὲν γὰρ ἐπιβατιπὸν ἐλεύϑερην καὶ τῶν πε- 

δευόντων ἐστὶν, ὃ πύριόν ἐστι καὶ Ἡρατεῖ τῆς ναυτι- 

λίας:. Πλήϑους δὲ ὑπάρχοντος περιοίκων παὶ τῶν 

τὴν χώραν γεωργούντων, ἀφϑονίαν ἐναγπκαῖον εἷ- 
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ναι καὶ ναυτῶν ὁρῶμεν δὲ καὶ τοῦτο μπαὶ νῦν ᾧὕ- 

πάρχον τισὶν, οἷον τῇ πόλει τῶν. Ἡ ρακπλεῳτῶν᾽" πολ- 

“λὰς γὰρ ἐκπληροῦσι τριήρεις κεκτημένοι τῷ μεγέ- 

8ε2 πόλιν ἑτέρων ἐμμελεστέραν. Περὶ μὲν οὖν χώ- 

ρας καὶ λιμένων καὶ πόλεων καὶ ϑαλάττης καὶ περὶ 

τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἔστω διωρισμένον τοῦτον τὸν 

τρόπον. 

ΥΙ. Περὶ δὲ τοῦ πολιτικοῦ πλήϑους, τίνα μὲν 

ὅρον ὑπάρχειν χρὴ, πρότερον εἴπομεν ποίους. δὲ 

τινας τὴν φύσιν εἶναι δεῖ. νῦν λέγῳμεν. Σχεδὸν 

δὴ πκατανοήσειεν ἄν τις τοῦτό γε βλέψας ἐπί τε 

τὰς εὐδοκπιμούδσας τῶν Ἑλλήνων παὶ πρὸς πᾶδαν 

τὴν οἰκουμένην, ὡς διείληπται. τοῖς ἔϑνεσι. Τὰ 

μὲν γὰρ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔϑνη παὶ τὰ πε- 

ρὲ τὴν Εὐρώπην ϑυμοῦ μέν ἐστι πλήρη, διανοίας δὲ 

ἐνδεέστερα καὶ. τέχνης" διόπερ ἐλεύϑερα μὲν δια- 

Ζελεῖ μᾶλλον, ἀπολίτευτα δὲ. καὶ τῶν πλησίον 

ἄρχειν οὐ δυνάμενα. Τὰ δὲ περὶ τὴν ᾿Δσίαν. δια- 

γοητιιὰ μὲν, καὶ τεχνικὰ τὴν φυχὴν.. ἄϑυμα δέ: 

διόπερ ἀρχόμενα καὶ δουλεύοντα διατελεῖ. Τὸ δὲ 

τῶν Ἑλλήνων γένος, ὥφπερ μεσεύει κατὰ τοὺς τό- 

πους, οὕτως ἀμφοῖν μετέχει: παὶ γὰρ ἔνϑυμον πκαὺὶ 

διανοητικμόν ἐστε" διόπερ ἐλεύξερόν τε διατελεῖ καὶ 

βέλτιστα πολιτευόμενον. καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάν-" 

τῶν μιᾶς τυγχάνον πολιτείας. Τὴν αὐτὴν δὲ ἔχει 

διαφορὰν καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων ἔϑνη παὶ πρὸς ἄλλη- 

λα: τὰ μὲν γὰρ ἔχει τὴν φύσιν μονόκωλον., τὰ δ᾽ 

εὖ κέκμραται πρὸς ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις ταύτας. 

Φανερὸν τοίνυν, ὅτι δεῖ διαγοητικούς τε εἶναι καὶ 

ϑυμοειδεῖς τὴν φύσιν τοὺς μέλλοντας εὐαγώγους 

ξἔσεσϑαι τῷ νομοθέτῃ πρὸς τὴν ἀρετήν. Ὅπερ γάρ 

φασί τινες δεῖν ὑπάρχειν τοῖς φύλαξι, τὸ φιλητι: 
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ΑΠΙΘΤΌΤ, ῬΟΙΙΤ, 

ποὺς μὲν εἶναι τῶν γνωρίμων, πρὸς δὲ τοὺς ἀγνῶτας 

ἐγρίου:, ὃ ϑυμός ἐστιν ὃ ποιῶν τὸ φιλητικόν: αὖ- 

τῇ γάρ ἐστιν ἡ τῆς ψυχῆς δύναμις, ἡ φιλοῦμεν. 

Σημεῖον δέ: πρὸς γὰρ τοὺς συνήϑεις καὶ φίλους ὃ 

ϑυμὸς αἴρεται μᾶλλον ἢ πρὸς τοὺς ἀγνῶτας, ὀλιγω- 

ρεῖσϑαι νομίδας. «“ιὸ καὶ ᾿Δρχίλοχος προσηκόντως 

τοῖς φίλοις ἐγκαλῶν διαλέγεται πρὸς τὸν ϑυμὸν 

οὐ γὰρ δὴ περὶ φίλων ἀπάγχεο 

Καὶ τὸ ἄρχον δὲ καὶ τὸ ἐλεύϑερον ἀπὸ τῆς δυ- 

γάμεως ταύτης ὑπάρχει πᾶσιν" ἀρχικὸν γὰρ καὶ 

ἀήττητον ὃ ϑυμός. Οὐ καλῶς δ᾽ ἔχει λέγειν χα- 

λεποὺς εἶναι πρὸς τοὺς ἀγνῶτας πρὸς οὐδένα γὰρ 

εἶναι χρὴ τοιοῦτον. οὐδὲ εἰσὶν οἱ μεγαλόψυχοι τὴν 

φύσιν ἄγριοι πλὴν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας. Τοῦτο δὲ 

μᾶλλον ἔτι πρὸς τοὺς συνήϑεις πάδχουσιν, ὥσπερ 

εἴρηται πρότερον, ἂν ἀδικεῖσθαι γομίσωσι. Καὶ 

τοῦτο συμβαίνει πατὰ λόγον" παρ᾽ οἷς γὰρ ὀφεί: 

λεσϑαι δεῖν τὴν εὐεργεσίαν ὑπολαμβάνουσι, πρὸς τῷ 

βλάβει καὶ ταύτης ἀποστερεῖσθαι νομίξουσιν. Ὅϑεν 

εἴρηται 

χαλεποὶ πόλεμοι γὰρ ἀδελφῶν 

γιαὴὶ 

ΟἵὨ τοὶ πέρα στέρξαντες οἵδε καὶ πέρα 

Μισοῦσιν. 

Ἱερὶ μὲν οὖν τῶν πολιτευομένων, πόδους τε ὑπάρ- 

χεῖν δεῖ παὶ ποίους τινὰς τὴν φύσιν, ἔτι δὲ τὴν 

χώραν πόσην τέ τινὰ καὶ ποίαν τινὰ, διώρισται 

σχεδόν" οὐ γὰρ τὴν αὐτὴν ἀπκρίβειαν δεῖ δητεῖν 

διά τὲ τῶν λόγων παὶ τῶν γινομένων διὰ τῆς αἷ- 

σϑήσεως. 

ΥΙ1. Ἐπεὶ δ᾽, ὥσπερ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ φύ- 

σιν συνεστώτων οὐ ταῦτώ ἐστι μόρια τῆς ὅλης συστά- 
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σεως, ὧν ἄνευ τὸ ὅλον οὐρ ἂν εἴη. δῆλον ὡς οὐδὲ 

πόλεως μέρη ϑετέον, ὅσα ταῖς πόλεσιν ἀναγκαῖον 

ὑπάρχειν. οὐδ᾽ ἄλλης κοινωνίας οὐδεμιᾶς, ἐξ ἧς ἕν 
κι μν -“ ι 

σι τὸ γένος. “Εν γάρ τι καὶ ποιγὸν εἶναι δεῖ παὶ 

ταὐτὸ τοῖς κοινωνοῖς, ἄν τε ἴσον ἄν τε ἄνισον με- 

ταλαμβάνωσι, οἷον εἴτε τροφὴ τοῦτό ἐστιν εἴτε χώ- 

ρας πλῆϑος εἴτε ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐστίν. Ὅταν 

δὴ τὸ μὲν τούτου ἕνεκεν, τὸ δὲ οὗ ἕνεκεν, οὐδὲν ἔν 

γε τούτοις κοιγὸν ἀλλ’ ἢ τῷ μὲν ποιῆσαι. τῷ δὲ 

λαβεῖν. Λέγω δὲ οἷον ὀργάνῳ τε παντὶ πρὸς τὸ 

γινόμενον ἔργον καὶ τοῖς δημιουργοῖς" οἰκίᾳ γὰρ 

πρὸς οἰκοδόμον οὐδέν ἐστιν ὃ γίνεται ποιγὸν ἀλλ᾽ 

ἔστε τῆς οἰκίας χάριν ἣ τῶν οἰκοδόμων τέχνη. “4 ιὸ 

μτήδεως μὲν δεῖ ταῖς πόλεσιν; οὐδὲν δ᾽ ἐστὶν ἢ 

πτῆσις μέρος τῆς πόλεως" πολλὰ δ᾽ ἔμψυχα μέρη 

τῆς κτήσεώς ἐστιν ἢἣ δὲ πόλις ποινωνία τίς ἐστι 

τῶν ὁμοίων, ἕνεκεν δὲ δωῆς τῆς ἐνδεχομένης ὠρί- 

ὅτης. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐστὶν εὐδαιμονία τὸ ἄριστον, αὕτη 

δὲ ἀρετῆς ἐνέργεια καὶ χρῆσίς τις τέλειοσ, συμβέ- 

βηκε δὲ οὕτως, ὥστε τοὺς μὲν ἐνδέχεσθαι μετέχειν 

αὐτῆς, τοὺς δὲ μιερὸν ἢ μηδὲν, δῆλον ὡς τοῦτ’ αἴ- 

τιον τοῦ γίνεσϑαι πόλεως εἴδη καὶ διαφορὰς. καὶ πο- 

λιτείας πλείους ἄλλον γὰρ τρόπον καὶ δι’ ἄ. λων ἕκα- 

στοι τοῦτο ϑηρεύοντες τούς τὲ βίους ἑτέρους ποιοῦνται 

καὶ τὰς πολιτείας. ᾿Επισκεπτέον δὲ καὶ πόσα ταυτέ 

ἐστιν. ὧν ἄνευ πόλις οὐκ ἂν εἴη" καὶ γὰρ ἃ λέγομεν 

εἶναι μέρη πόλεως. ἐν τούτοις ἂν εἴη ἀναγπαῖον ὑπάρ- 

χεῖιν. «“ηπτέον τοίνυν τῶν ἔργων τὸν ἀριϑμόν: ἐπ 

τούτων γὰρ ἔσται δῆλον. Πρῶτον μὲν οὖν ὑπάρχειν 

δεῖ τροφὴν. ἔπειτα τέχνας' πολλῶν γὰρ ὀργάνων 

δεῖται τὸ Φῆν᾽" τρίτον δὲ ὅπλα" τοὺς γὰρ ποινωνοῦν- 

τας ἀναγκαῖον καὶ ἐν αὐτοῖς ἔχειν ὅπλα πρός τε 
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τὴν ἀρχὴν τῶν ἀπειϑούντων χάριν, καὶ πρὸς τοὺς 

ἔξωϑεν ἀδικεῖν ἐπιχειροῦντας " ἔτι χρημάτων τινὰ 

εὐπορίαν, ὅπως ἔχωσι καὶ πρὸς τὰς παϑ᾽ αὑτοὺς 

χρείας παὶ πρὸς πολεμιμάς" πέμπτον δὲ καὶ πρῶ- 

τον τὴν περὶ τὸ ϑεῖον ἐπιμέλειαν, ἣν καλοῦσιν ἵερα- 

τείαν" ἕκτον δὲ τὸν ἀὠριϑμὸν καὶ πάντων ἀναγπκατ- 

τατον Ἠρίσιν περὶ τῶν συμφερόντων καὶ τῶν δι- 

καίων τῶν πρὸς ἀλλήλους. Τὰ μὲν οὖν ἔργα ταῦτ᾽ 

ἐστὶν, ὧν δεῖται πᾶσα πόλις ὧς εἰπεῖν" ἢ γὰρ πό- 

λις πλῆϑόος ἐστιν, οὐ τὸ τυχὸν, ἀλλὰ πρὸς δωὴν 

αὔταρηες, ὥς φαμεν. Ἐὰν δέ τι τυγχάνῃ τούτων 

ἐηλεῖπον, ἀδύνατον ἁπλῶς αὐτάρπη τὴν ποινωνίαν 

εἶναι ταύτην. ᾿φἀνάγκη τοίνυν κατὰ τὰς ἐργασίας 

ταύτας συνεστάναι πόλιν. 4εῖ ἄρα γεωργῶν τ᾽ εἶ- 

γαι πλῆϑος, οἵπερ παρασκευάξουσι τὴν τροφὴν, καὶ 

τεχνίτας καὶ τὸ μάχιμον καὶ τὸ εὔπορον παὶ ἱερεῖς 

καὶ ἨἩριτὰς τῶν ἀναγκαίων καὶ συμφερόντων. 

ΥΠΙ. “Ππωριόμένων δὲ τούτων λοιπὸν σκέψασϑαι, 

πότερον πᾶσι ποινωνητέον πάντων τούτων " ἐνδέχετατ 

γὰρ τοὺς αὐτοὺς ἅπαντας εἶναι παὶ γεωργοὺς παὶ.. 

τεχνίτας καὶ τοὺς βουλευομένους καὶ δικάξονταξ " ἢ 

παϑ᾽ ἕκαστον ἔργον τῶν εἰρημένων ἄλλους ὑποϑετέ- 

ον, ἢ τὰ μὲν ἴδια, τὰ δὲ κοινὰ τούτων ἐξ ἀνάγκης, 

ἐστίν. Οὐκ ἐν πάσῃ δὲ τοῦτο πολιτείᾳ: πκαϑάπερ 

γὰρ εἴπομεν, ἐνδέχεται καὶ πάντας ποινωνεῖν πέν- 

των, καὶ μὴ πάντας πάντων, ἀλλὰ τινὰς τινῶν. 

Ταῦτα γὰρ παὶ ποιεῖ τὰς πολιτείας ἕτέρας" ἐν 

μὲν γὰρ ταῖς δημοκρατίαις μετέχουσι πάντες πάν- 

των, ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις τοὐναντίον. ᾿Επεὶ δὲ 

τυγχάνομεν “σποποῦντες περὶ τῆς ἀρίστης πολιτεί- 

ας. αὕτη δ᾽ ἐστὶ, καθ᾽ ἣν ἣ πόλις ἂν εἴη μάλιστ᾽ 

εὐδαίμων" τὴν δ᾽ εὐδαιμονίαν ὅτι χωρὶς ἀρετῆς ἀδύ- 



[1Β. ΥΠ. ΟΑΡ. ΥΠΙ. 

γατον ὑπάρχειν. εἴρηται πρότερον" φανερὸν ἐκ τού- 

χων. ὡς ἐν τῇ κάλλιστα πολιτευομένῃ πόλει καὶ τῇ 

περητημένῃ δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς ἀλλὰ μὴ πρὸς τὴν 

ὑπόϑεδιν, οὔτε βάναυσον βίον οὔτ᾽ ἀγοραῖον δεῖ δὴν 

τοὺς πολίτας" ἀγεννὴς γὰρ ὃ τοιοῦτος βίος καὶ πρὸς 

ἀρετὴν ὑπεναντίος " οὐδὲ δὴ γεωργοὺς εἶναι τοὺς μέλ- 

λοντας ἔσεσϑαει πολίτας " δεῖ γὰρ χολῆς παὶ πρὸς 

τὴν γένεσιν τῆς ὠρετῆς καὶ πρὸς τὰς πράξεις τὰς πο- 

λιτικάς. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ πολεμικὸν καὶ τὸ βουλευόμε- 

γον περὶ τῶν συμφερόντων παὶ ἨἘρῖνον περὶ τῶν δι- 

καίων ἐνυπάρχει. καὶ μέρη φαίνεται τῆς πόλεως μά- 

λιότα ὄντα. πότερον ἕτερα καὶ ταῦτα ϑετέον, ἢ τοῖς 

αὐτοῖς ἀποδοτέον ἄμφω; Φανερὸν δὲ καὶ τοῦτο, διό- 

τὶ τρόπον μέν τινὰ τοῖς αὐτοῖς, τρόπον δέ τινα παξ 

ἑτέροις" ἧ μὲν γὰρ ἑτέρας ἀκμῆς ἑκάτερον τῶν ἔρ- 

γῶν, καὶ τὸ μὲν δεῖται φρονήσεως. τὸ δὲ δυνάμεως, 

ἑτέροις. ἡ δὲ τῶν ἀδυνάτων ἐδστὶ, τοὺς δυναμένους βιά- 

Φεσϑαι καὶ πωλύξιν τούτους ὑπομένειν ἀρχομένους 

αἰεὶ, ταύτῃ δὲ τοὺς αὐτοὺς- οἱ γὰρ τῶν ὅπλων πύ- 

ριοι καὶ μένειν καὶ μὴ μένειν κύριοι τὴν πολιτείαν. 

“Μείπεται τοίνυν τοῖς αὐτοῖς μὲν ἀμφοτέροις ἀποδι- 

δόναι τὴν πολιτείαν ταύτην, μὴ ἅμα δέ' ἀλλ’, ὥς- 

περ πέφυκεν, ἣ μὲν δύναμις νεωτέροις, ἣ δὴ φρό- 

γησις ἐν πρεσβυτέροις ἐστίν: οὐκοῦν οὕτως ἀμφοῖν 

ψενεμῆσϑαι συμφέρει καὶ δίκαιον εἶναι ἔχει γὰρ' αὕ- 

τη ἢ διαίρεσις τὸ κατ᾽ ἀξίαν. ᾿Δδλλὰ μὴν καὶ τὰς 

γιτήσεις δεῖ [εἶναι] περὶ τούτους" ἐναγπαῖον γὰρ 

εὐπορίαν ὑπάρχειν τοῖς πολίταις " πολῖται δὲ οὗ- 

τοὶ, τὸ γὰρ βάναυσον οὐ μετέχει τῆς πόλεως, οὐδ᾽ 

ἄλλο οὐδὲν γένος, ὃ μὴ τῆς ἀρετῆς δημιουργόν ἐστε. 

Ἰοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῆς ὑποθέσεως" τὸ μὲν γὰρ εὖ- 

δαιμονεῖν ἀγαγκαῖον ὑπάρχειν μετὰ τῆς ἐρετῆς" εὐ- 
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δαίμονα δὲ πόλιν οὐκ εἰς μέρος τι βλέψαντας δεῖ 

λέγειν αὐτῆς, ἀλλ᾽ εἰς πάντας τοὺς πολίτας. Φα- 

γερὸν δὲ καὶ ὅτι δεῖ τὰς κτήσεις εἶναι τούτων, εἴς 

περ ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς γεωργοὺς δούλους ἢ βαρ- 

βάρους ἢ περιοίκους. “οιπὸν δ᾽ ἐκ τῶν καταριϑμη- 

ϑέντων τὸ τῶν ἱερέων γένος" φανερὰ δὲ καὶ ἣ τού- 

τῶν τάξις. Οὔτε γὰρ γεωργὸν οὔτε βάναυσον ἱερέα 

παταστατέον: ὑπὸ γὰρ τῶν πολιτῶν πρέπει τιμᾶ- 

ὄϑαι τοὺς ϑεούς. Ἐπεὶ δὲ διήρηται τὸ πολιτικὸν 

εἰς δύο μέρη, τοῦτ᾽ ἔστε τό τε ὁπλιτικὸν καὶ τὸ 

βουλευτιμὸν, πρέπει δὲ τὴν τε ϑεραπείαν ἀποδιδόναε 

τοῖς ϑεοῖς, καὶ τὴν ἀνάπαυσιν ἔχειν περὶ αὐτοὺξ 

τοὺς διὰ τὸν χρόνον ἀπειρηκότας. τούτοις ἂν εἴη 

τὰς ἱερωσύνας ἀποδοτέον. Ὧν μὲν τοίνυν ἄνευ πό- 

λις οὐ συνίσταται, καὶ ὅσα μέρη πόλεως, εἴρηται: 

Γεωργοὶ μὲν γὰρ καὶ τεχνῖται παὶ πᾶν τὸ ϑητι- 

κὸν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν ταῖς πόλεσι, μέρη δὲ τῆς 

πόλεως τό τε ὁπλιτικὸν καὶ βουλευτιμιόν" καὶ κε- 

χώρισται δὴ τούτων ἕκαστον, τὸ μὲν αἰεὶ, τὸ δὲ κα- 

τὰ μέρος. 

ὙΠΠ, Ἔοικε δὲ οὐ νῦν οὐδὲ νεωστὶ τοῦτ᾽ εἶναι 

γνώριμον τοῖς περὶ πολιτείας φιλοσοφοῦσιν, ὅτι δεῖ 

διῃρῆσϑαι χωρὶς κατὰ γένη τὴν πόλιν, καὶ τό τὲ μά- 

χιμον ἕτερον εἶναι καὶ τὸ γεωργοῦν" ἐν «Αἰγύπτῳ τε 

γὰρ ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον ἔτι καὶ γῦν, τώ τε περὶ 

τὴν Κρήτην" τὰ μὲν οὖν περὶ Αἴγυπτον Σεσώστριος 

ὥς φασιν οὕτω νομοϑετήσαντος, Μίνω δὲ τὰ περὶ 

Κρήτην. ᾿ἀρχαία δὲ. ἔοικεν. εἶναι καὶ τῶν συσσετί- 

ὧν ἡἣ τάξις, τὰ μὲν περὶ Κρήτην γενόμενα περὶ 

χὴν Μίνω βασιλείαν, τὰ δὲ περὶ. τὴν Ἰταλίαν πολ- 

λῷ παλαιότερα τούτων. Φασὶ γὰρ οἱ λόγιοι τῶν 

ἐκεῖ κατοικούντων Ἰταλόν τινα γενέσθαι βασιλέα 

ι ᾿ 
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τῆς Οἰνωτρίας, ἀφ᾽ οὗ τό τε ὄνομα μεταβαλόντας 

Ἰταλοὺς ὠντ’ Οἰνωτρῶν κληθῆναι. καὶ τὴν ἀκτὴν 

ταύτην τῆς Εὐρώπης Ἰταλίαν τοὔνομα λαβεῖν. ὅδόδη. 

τετύχηκεν ἐντὸς οὖσα τοῦ πόλπου τοῦ Σκυλλητικοῦ 

μπαὶ τοῦ “αμητικοῦ" ἀπέχει γὰρ ταῦτα ἀπ᾽ ἀλλή- 

λων ὅδὸν ἡμισείας ἡμέρας. Τοῦτον δὴ λέγουσι τὸν 

Ἰταλὸν νομάδας τοὺς Οἰνωτροὺς ὄντας ποιῆσαι γεωρ- 

γοὺς, καὶ νόμους ἄλλους τε αὐτοῖς ϑέσϑαι, καὶ τὰ 

συσσίτια παταστῆσαι πρῶτον. Ζ]τὸ καὶ νῦν ἔτι τῶν 

ἐπ’ ἐκείνου τινὲς χρῶνται τοῖς συσσιτίοις καὶ τῶν 

γόμων ἐνίοις. Ἄιπουν δὲ τὸ μὲν πρὸς τὴν Τυῤ- 

ῥηνίαν Ὀπικποὶ, καὶ πρότερον καὶ νῦν παλούμενοε 

τὴν ἐπωνυμίαν Αὔσονες" τὸ δὲ πρὸς τὴν Ἰαπυγίαν 

καὶ τὸν Ἰόνιον Χῶνες τὴν καλουμένην Σύρτιν" ἦσαν 

δὲ καὶ οἱ Χῶνες Οἰνωτροὶ τὸ γένος. Ἢ μὲν οὖν 

τῶν συσσιτίων τάξις ἐντεῦϑεν γέγονε πρῶτον. Ὁ 

δὲ χωρισμὸς ὃ πατὰ γένος τοῦ πολιτίιοῦ πλήϑουξς 

ἐξ Αἰγύπτου" πολὺ γὰρ ὑπερτείνει τοῖς χρόνοις τὴν 

Μίνω βασιλείαν ἣ Σεσώστριος. Σχεδὸν μὲν οὖν 

μαὶ τὰ ἄλλα δεῖ νομίξειν εὑρῆσϑαι πολλάκις ἐν τῷ 

πολλῷ χρόνῳ, μᾶλλον δ᾽ ἀπειρώμκις. Τὰ μὲν γὰρ 

ἀναγκαῖα τὴν χρείαν διδάσκειν εἰκὸς αὐτὴν, τὰ 

δ᾽ εἰς εὐσχημοσύνην καὶ περιουσίαν ὑπαρχόντων 

ἤδη τούτων εὔλογον λαμβάνειν τὴν αὔξησιν: ὥστε 

μαὶ τὰ περὶ τὰς πολιτείας οἴεσϑαι δεῖ τὸν αὐτὸν 

ἔχειν τρόπον. Ὅτι δὲ πάντα ἀρχαῖα, σημεῖον τὰ 

περὶ Αἴγυπτόν ἐστιν. Οὗτοι γὰρ ἐὠρχαιότατοι μὲν 

1 δοκοῦσιν εἶνατ᾽ νόμων δὲ τετυχήκασε καὶ τάξεως 

πολιτικῆς" διὸ δεῖ τοῖς μὲν εἰρημένοις ἱκανῶς χρῆ- 

ὅϑαι, τὰ δὲ παραλελειμμένα πειρᾶσϑαι ξητεῖν. Ὅτι 

μὲν οὖν δεῖ τὴν χώραν εἶναι τῶν ὅπλα πεπκτημέ- 

νῶν παὶ τῶν τῆς πολιτείας μετεχόντων, εἴρηται πρό- 
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τερον" παὶ διότι τοὺς γεωργοῦντας αὐτῶν ἑτέρους 

εἶναι δεῖ, καὶ πόσην τινὰ. χρὴ καὶ ποίαν εἶναι τὴν. 

χώραν. Περὶ δὲ τῆς διανομῆς καὶ τῶν γεωργούντων, 

τίνας καὶ ποίους εἶγαι χρὴ, λεκτέον πρῶτον, ἐπεῖ- 

δὴ οὔτε κοινήν φαμεν εἶναι δεῖν τὴν πτῆσιν, ὥσπερ 

τινὲς εἰρήκασιν, εἰλλὰ τῇ χρήσει φιλικῶς γινομέγην 

ποινὴν, οὔτ᾽ ἀπορεῖν οὐδένα τῶν. πολιτῶν τροφῆς. 

Περὶ συσσιτίων τε συνδοκεῖ πᾶσι, χρήσιμον εἶναι 

ταῖς εὖ πατεδκευασμέναις. πόλεσιν ὑπάρχειν" δε ἣν 

δ᾽ αἰτίαν συνδοκεῖ καὶ ἡμῖν, ὕστερον ἐροῦμεν, Ζίεῖ 

δὲ τούτων ποινωνεῖν πάντας τοὺς πολίτας" οὐ" ῥ(δε- 

ον δὲ τοὺς ἀπόρους ἀπὸ τῶν ἰδίων τε εἰσφέρειν τὸ 

συντεταγμένον παὶ διοικεῖν τὴν ἄλλην οἰκίαν. Ἔτι 

δὲ τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς δαπανήματα ποινὰ πάσης τῆς 

πόλεώς ἐστιν" ἀναγηαῖον τοίνυν, εἰς δύο μέρη διῇ- 

ρῆσϑαι τὴν χώραν, καὶ τὴν μὲν εἶναι ποινὴν, τὴν 

δὲ τῶν ἰδιωτῶν καὶ τούτων ἑκατέραν. διῃρῆσθαι δί- 

χα πάλιν, τῆς μὲν ποινῆς τὸ μὲν ἕτερον μέρος εἶδ, 

τὰς πρὸς τοὺς ϑεοὺς λειτουργίας. “τὸ δὲ ἕτερον εἰς 

τὴν τῶν συσσιτίων δαπάνην" τῆς δὲ τῶν ἰδιωτῶν 

τὸ ἕτερον μέρος. τὸ πρὸς τὰς ἐσχατιὰς, ἕτερον δὲ, τὸ 

πρὸς τὴν πόλιν, ἵνα, δύο κλήρων ἑκάστῳ νεμηϑέν- 

των, ὠμφοτέρων τῶν τόπων πάντες μετέχωσι. Τὸ 

τε γὰρ ἴσον οὕτως ἔχει καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ πρὸξ 

τοὺς ἀστυγείτονας. πολέμους ὁμονοητικώτερον. Ὅπου 

γὰρ μὴ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οἱ μὲν ὀλιγωροῦδὲ 

τῆς πρὸς τοὺς ὁμόρους ἔχϑρας. οἵ δὲ λίαν φροντί- 

δουσι καὶ παρὰ τὸ καλόν. “πὸ παρ’ ἐνίοις νόμος 

ἐστὶ, τοὺς γειτνιῶντας τοῖς ὁμόροις μὴ συμμετέχειν 

βουλῆς τῶν πρὸς αὐτοὺς πολέμων, ὡς δεὰ τὸ ἔδιον 

οὐκ ἂν δυναμένους βουλεύσασϑαι καλῶς. Τὴν μὲν 

οὖν χώραν ἀνάγκη διῃρῆσθαι τὸν τρόπον τοῦτον 
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διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας" τοὺς δὲ γεωργήδονταξς 

μάλιστα μέν, εἰ δεῖ κατ’ εὐχήν, δούλους εἶναι, μή- 

τὲ ὁμοφύλους πάντας μήτε ϑυμοειδεῖς " οὕτω γὰρ 

ἂν πρός τὸ τὴν ἐργασίαν εἶεν χρήσιμοι παὶ πρὸς τὸ 

μηδὲν νεωτερίξειν ἀσφαλεῖς" δεύτερον δὲ βαρβάρους 

περιοίκους παραπλησίους τοῖς εἰρημένοις τὴν φύσιν" 

τούτων δὲ τοὺς μὲν ἐν τοῖς ἰδίοις εἶναι τῶν πε- 

πτημένων τὰς οὐσίας, τοὺς δὲ ἐπὶ τῇ κοινῇ γῇ 

κοινούς. Τίνα δὲ δεῖ τρόπον χρῆσϑαι δούλοις, καὶ 

διότι βέλτιον πᾶσι τοῖς δούλοις ἄϑλον προκεῖσθαι τὴν 

ἐλευθερίαν, ὕστερον ἐροῦμεν. 

Χ, Τὴν δὲ πόλιν ὅτι μὲν δεῖ ποινὴν εἶναι τῆϑθ 

ἠπείρου τε καὶ τῆς ϑαλάττης, παὶ τῆς χώρας ἅπά- 

δὅης ὁμοίως ἐκ τῶν ἐνδεχομένων, εἴρηται πρότερον. 

Αὐτῆς δὲ πρὸς αὑτὴν εἶναι τὴν ϑέσιν εὔχεσϑαε δεῖ 

κπατατυγχώνειν πρὸς τέτταρα βλέποντας, πρῶτον μὲν» 

ὡς ἀναγκαῖον. πρὸς ὑγίειαν" αἵ τὸ γὰρ πρὸς ἕω 

τὴν ἔγκλισιν ἔχουσαι καὶ πρὸς τὰ πνεύματα πνέοντα 

ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς ὑγιειγότεραι" δεύτερον δὲ, κατὰ 

βορέων" εὐχείμεροι γὰρ αὗται μᾶλλον. Τῶν δὲ λοι- 

πῶν, πρός τε τὰς πολιτικὰς πράξεις καὶ πολεμικὰς 

καλῶς ἔχειν" πρὸς μὲν οὖν τὰς πολεμικὰς, αὐτοῖς 

μὲν εὐέξοδον εἶναι χρὴ. τοῖφ δ᾽ ἐναντίοις δυσπρόσο- 

δον καὶ δυσπερίληπτον. ὑδάτων τε καὶ ναμάτων 

μάλιστα μὲν ὑπάρχειν πλῆϑος οἰκεῖον, οἱ δὲ μὴ, 

τοῦτό γ᾽ εὕρηται διὰ τοῦ κατασπκευάδειν ὑποδοχὰς 

ὀμβρίους, ὕδασιν ἀφϑόνοῦς καὶ μεγάλας, ὥστε 

μηδέποτε ὑπολείπειν εἱργομένους τῆς χώρας διὰ πό- 

λέμον. Ἐπεὶ δὲ δεῖ περὶ ὑγιείας φροντίξειν τῶν 

ἐνοικούντων, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ πεῖσϑαι τὸν τό- 

πὸν ἕν τὲ τοιούτῳ καὶ πρὸς τοιοῦτον καλῶς, δεύτε- 

βον δὲ, ὕδασιν ὑγιεινοῖς χρῆσϑαι, καὶ τούτου τὴν 
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ἐπιμέλειαν ἔχειν μὴ παρέργως. Οἷς γὰρ πλείστοις 

χρώμεϑα πρὸς τὸ δῶμα καὶ πλειστάκις, ταῦτα πλεῖ- 

Ὶ στον συμβάλλεται πρὸς τὴν ὑγίειαν. Ἧ δὲ τῶν ὑδά- 

τῶν καὶ τοῦ πνεύματος δύναμις τοιαύτην ἔχει τὴν 

φύσιν. Διόπερ ἐν ταῖς εὖ φρονούσαις δεῖ διωρί- 

ὄϑαι πόλεσιν, ἐὰν μὴ πάνϑ᾽ ὅμοια μήτ᾽ ἀφϑονία 

τούτων ἢ ναμάτων, χωρὶς τά τε εἰς τροφὴν ὕδατα 

καὶ τὰ πρὸς τὴν ἄλλην χρείαν. Περὶ δὲ τόπων τῶν 

ἐρυμνῶν οὐ πάσαις ὃμοίως ἔχει τὸ συμφέρον ταῖς 

πολιτείαις " οἷον ἀκρόπολις ὀλιγαρχικὸν καὶ μοναρ- 

χιμόν" δημοκρατικὸν δὲ ὁμαλότης" ἀριστοκρατικὸν 

δὲ οὐδέτερον, ἀλλὰ μᾶλλον ἰσχυροὶ τόποι πλείους. 

Ἡ δὲ τῶν ἰδίων οἰκήσεων διάϑεσις ἡδίων μὲν νομέ- 

δεταῖ καὶ χρησιμωτέρα πρὸς τὰς ἄλλας πράξεις, ἂν 

εὔτομος ἢ, καὶ κατὰ τὸν νεώτερον καὶ τὸν ἹἽπποδά- 

μεῖον τρόπον" πρὸς δὲ τὰς πολεμικὰς ἀσφαλείας τούὐ- 

γαντίον, ὡς εἶχον κατὰ τὸν ἀρχαῖον χρόνον" δυσέ- 

ξοδος γὰρ ἐκείνη τοῖς ξενικοῖς καὶ δυδσεξερεύγνητος 

τοῖς ἐπιτιθεμένοις. Ζιὸ δεῖ τούτων ἀμφοτέρων με- 

τέχειν' ἐνδέχεται γὰρ, ἄν τις οὕτω πκατασκευάξῃ, 

κπαϑάπερ ἐν τοῖς γεωργοῖς ἃς καλοῦσί τινες τῶν ἐμ- 

πέλων συστάδας' καὶ τὴν μὲν ὅλην μὴ ποιεῖν πόλιν 

εὔτομον, κατὰ μέρη δὲ παὶ τόπους" οὕτω γὰρ καὶ 

πρὸς ἀσφάλειαν καὶ πόσμον ἕξει καλῶς. Περὶ δὲ᾽ 

τειχῶν, οἱ μὴ φάσκοντες δεῖν ἔχειν τὰς τῆς ἐρετῆς 

ἀντιποιουμένας πόλεις λίαν ἀρχαίως ὑπολαμβάνουσι, 

καὶ ταῦϑ᾽ δρῶντες ἐλεγχομένας ἔργῳ τὰς ἐκείνως 

καλλωπισαμένας. Ἔστι δὲ πρὸς μὲν τοὺς ὁμοίους 

καὶ μὴ πολὺ τῷ πλήϑε: διαφέροντας οὐ καλὸν τὸ 

πειρᾶσϑαι σώξεσϑαι διὰ τῆς τῶν τειχῶν ἐρυμνότη- 

τος ἐπεὶ δὲ καὶ συμβαίνει καὶ ἐνδέχεται πλείω τὴν 

ὑπεροχὴν γίνεσθαι τῶν ἐπιόντων καὶ τῆς ἀνθρωπέ: 
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νης καὶ τῆς ἐν τοῖς ὀλίγοις ὠρετῆς, εἰ δεῖ σώδεσϑαε 

παὶ μὴ πάσχειν κακῶς, μηδὲ ὑβρίξεσϑαι, τὴν ἀ- 

σφαλεστάτην ἐρυμνότητα τῶν τειχῶν οἰητέον εἶναε 

πολεμιιωτάτην, ἄλλως τε καὶ νῦν εὑρημένων τῶν 

περὶ τὰ βέλη καὶ τὰς μηχανὰς εἰς ἀπρίβειαν πρὸς 

τὰς πολιορκίας. Ὅμοιον γὰρ τὸ τείχη μὴ περιβάλ- 

λεῖν ταῖς πόλεσιν ἀξιοῦν καὶ τὸ τὴν χώραν εὐέμβο- 

λον δητεῖν, καὶ περιαιρεῖν τοὺς ὀρεινοὺς τόπους. 

, Ὁμοίως δὲ καὶ ταῖς οἰκήσεσι ταῖς ἰδίαις μὴ περι- 

βάλλειν τοίχους, ὡς ἀνάνδρων ἐσομένων τῶν πκατοῖ: 

κούντων. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτό γε δεῖ λαγνϑάνειν, 

ὅτι τοῖς μὲν περιβεβλημένοις τείχη περὶ τὴν πόλιν 

ἔξεστιν ἀμφοτέρως χρῆσϑαι ταῖς πόλεσι, καὶ ὡς ἐ- 

χούσαις τείχη καὶ ὡς μὴ ἐχούσαις" ταῖς δὲ μὴ πε- 

πτημέναις οὐ" ἔξεστιν. Εἰ δὴ τοῦτον ἔχει τὸν τρό- 

πον, οὐχ ὅτι τείχη μόνον περιβλητέον, ἀλλὰ παξ 

τούτων ἐπιμελητέον, ὅπως παὶ. πρὸς πόσμον ἔχῃ τῇ 

πόλει πρεπόντως. καὶ πρὸς τὰς πολεμικὰς γρείας 

τάς τὲ ἄλλας παὶ τὰς νῦν ἐπεξευρημένας., Ὥσπερ 

κὰρ τοῖς ἐπιτιϑεμένοις ἐπιμελές ἐστι. δι ὧν τρόπων 

πλεονεκτήσουσιν, οὕτω τὰ μὲν εὕρηταϊ, τὰ δὲ δεῖ 

δητεῖν καὶ φιλοσοφεῖν καὶ τοὺς φυλαττομένους. 4ρ- 

χὴν γὰρ οὐδ’ ἐπιχειροῦσιν ἐπιτίϑεσϑαϊς τοῖς εὖ πα- 

ρεδπευαόσμένοις“ Ἐπεὶ δὲ δεῖ τὸ μὲν πλῆϑος τῶν πο- 

λιτῶν ἐν συσσιτίοις κατανενεμῆσϑαι, τὰ δὲ τείχη 

διειλῆῳφϑαι φυλαρτηρίοις καὶ πύργοις κατὰ τόπους 

ἐπικαίρους. δῆλον ὡς αὐτὰ προκαλεῖται παρασπευά- 

δεῖν ἕνια τῶν συσσιτίων ἐν τούτοις τοῖς φυλαπτη- 

ρίοις. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ τοῦτον ἄν τις διοκοσμή- 

δεῖς τὸν τρόπον. 

ΧΙ. Τὰς δὲ τοῖς ϑείοις ἀποδεδομένας οἰκήσεις 

καὶ τὰ κυριώτατα τῶν ἀρχῶν συσσίτια ἄρμόττει τό- 

350 

10 

ο 

30 



240 

10 

20 

΄ ͵ κι { 

ΔΕΆΙΘΤΟΥ. ΡΟΙΠΤ. 

πον ἐπιτήδειόν τε ἔχειν παὶ τὸν αὐτὸν, ὅσα μὴ τῶν 

Ἱερῶν ὃ νόμος ἀφορίξει γωρὶς ἤτοι μαντεῖον ἄλλο, 

πυϑόχρηστον. Εἴη δ᾽ ἂν τοιοῦτος ὃ τόπος, δότις, ̓
 

ἐπιφάνειάν τε ἔχει πρὸς τὴν τῆς ὠρετῆς ϑέσιν ἵκα- 

γῶς, καὶ πρὸς τὰ γειτνιῶντα μέρη τῆς πόλεως ἐρυ- 

μνοτέρως. Πρέπει δὲ ὑπὸ μὲν τοῦτον τὸν τόπον 

τοιαύτης ἀγορᾶς εἶναι κατασκευὴν, οἵαν καὶ περὶ 

Θετταλίαν ὀνομάξουσιν, ἣν ἐλευϑέραν καλοῦσιν. 4ὅ- 

τη δ᾽ ἐστὶν, ἣν δεῖ πἀϑαρὰν εἶναι τῶν ὠνίων πάν- 

τῶν, καὶ μήτε βάναυσον μήτε γεωργὸν μήτ᾽ ἄλλον 

μηϑένα τοιοῦτον᾽ παραβάλλειν μὴ καλούμενον ὑπὸ 

τῶν ἀρχόντων. Εἴη δ᾽ ἂν εὔχαρις ὃ τόπος, εἰ παὶ 

τὰ γυμνάσια τῶν πρεσβυτέρων ἔχοι τὴν τάξιν ἐν- 

ταῦϑα" πρέπει γὰρ διῃρῆσϑαι πατὰ τὰς ἡλικίας καὶ 

τοῦτον τὸν πόσμον, καὶ παρὰ μὲν τοῖς νεωτέροις 

ἄρχοντάς τινας διατρίβειν, τοὺς δὲ πρεσβυτέρους 

παρὰ τοῖς ἄρχουδιν. Ἣ γὰρ ἐν ὀφϑαλμοῖς τῶν ἐρ- 

χόντων παρουσία μάλιστα ἐμποιεῖ τὴν ἀληθινὴν αἷ- 

δῷ καὶ τὸν τῷῶν ἐλευϑέρων φόβον. Τὴν δὲ τῶν ὠνΐί- 

ὧν ἀγορὰν ἕτέραν τε δεῖ ταύτης εἶναι καὶ χωρὶξ, 

ἔχουσαν τόπον εὐσυνάγωγον τοῖς τε ἀπὸ τῆς ϑαλάτ- 

της πεμπομένοις καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς χώρας πᾶσιν. Ἔ- 

πεὶ δὲ τὸ πλῆϑος διαιρεῖται τῆς πόλεως εἰς ἱερεῖς 

[καὶ] εἰς ἄρχοντας. πρέπει καὶ τῶν ἱερέων συσσί- 

τια περὶ τὴν τῶν ἱερῶν οἰκοδομημάτων ἔχειν τὴν 

τάξιν. Τῶν δ᾽ ἀρχείων ὅσα περὶ τὰ συμβόλαια ποῖ: 

εἴται τὴν ἐπιμέλειαν, περί τὲ γραφὰς δικῶν καὶ τὰς β 

πλήσεις καὶ τὴν ἄλλην τὴν τοιαύτην διοίκησιν, ἔτι 

δὲ περὶ τὴν ἀγορανομίαν καὶ τὴν καλουμένην ἀδστυ- 

ψομίαν,. πρὸς ἀγορᾷ μὲν δεῖ καὶ συνόδῳ τινὶ ποινῇ 

πατεσπευάσθαι. ἹΤοιοῦτος δ᾽ ὃ περὶ τὴν ἀναγκαίαν 

ἀγοράν ἔστι τόπος ἐνσόχολέάξειν μὲν γὰρ τὴν ἄνω 
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τίϑεμεν, ταύτην δὲ πρὸς τὰς ὠναγκαίας πράξεις. 

Νενεμῆσϑαι δὲ χρὴ τὴν εἰρημένην τάξιν παὶ τὰ πε- 

ῥὲ τὴν χώραν’ καὶ γὰρ ἐκεῖ τοῖς ἄρχουσιν, οὃς 

καλοῦσιν οἱ μὲν ὑλωροὺς οἱ δὲ ἀγρονόμους, παὲὶ 

φυλακτήρια καὶ συσσίτια πρὸς φυλακὴν ἀναγπαῖον 

ὑπάρχειν, ἔτι δὲ ἱερὰ πατὰ τὴν χώραν εἶναι νενε- 

μημένα, τὰ μὲν ϑεοῖς τὰ δὲ ἥρωσιν. ““λλὰ τὸ δια- 

τρίβειν νῦν ἀπριβολογουμένους παὶ λέγοντας περὶ 

τῶν τοιούτων ἀργόν ἐστιν. οὐ γὰρ χαλεπόν ἐστε 

τὰ τοιαῦτα νοῆσαι, ἀλλὰ ποιῆσαι μᾶλλον. Τὸ μὲν 

γὰρ λέγειν εὐχῆς ἔργον ἐστὶ, τὸ δὲ συμβῆναι τύ- 

χης. 4ιὸ περὶ μὲν τῶν τοιούτων τό γε ἐπὶ πλεῖον 

ἀφείσθω τανῦν. 

ΧΠ. Περὶ δὲ τῆς πολιτείας αὐτῆς, ἐπ τίνων παὶ 

ἐπ ποίων δεῖ συνεστάναι τὴν μέλλουσαν ἔσεσϑα: πό- 

λιν μακαρίαν καὶ πολιτεύεσϑαι καλῶς, λεκτέον. Ἐπεὶ 

δὲ δύ᾽ ἐστὶν, ἐν οἷς γίνεται τὸ εὖ πᾶσιν, τού- 

τοῖν δ᾽ ἐστὶν ἕν μὲν ἐν τῷ τὸν σκοπὸν πεῖσϑατε 

καὶ τὸ τέλος τῶν πράξεων ὀρϑῶς, ν δὲ τὰς πρὸς 

τὸ τέλος φερούσας πράξεις εὑρίσκειν" ἐνδέχεται γὰρ 

ταῦτα παὶ διαφωνεῖν ἀλλήλοις καὶ συμφωνεῖν" ἐνίο- 

τε γὰρ ὃ μὲν ὁκοπὸς ἕἔππκειται καλὸς, ἐν δὲ τῷ 

πράττειν τοῦ τυχεῖν αὐτοῦ διαμαρτάνουσιν" ὅτὲ δὲ 

τῶν μὲν πρὸς τὸ τέλος πάντων ἐπιτυγχάνουσιν, ἀλ- 

λὰ τὸ τέλος ἔϑεντο φαῦλον" ὁτὲ δὲ ἑἕκατέρου δια- 

μαρτάνουσιν" οἷον περὶ ἰατρικήν" οὔτε γὰρ, ποῖόν 

τι δεῖ τὸ ὑγιαῖνον εἶναι σῶμα, πρίνουσιν ἐνίοτε κα- 

λῶς, οὔτε πρὸς τὸν ὑποκείμενον αὐτοῖς δρον τυγ- 

χάνουσι τῶν ποιητικῶν" δεῖ δ᾽ ἐν ταῖς τέχναις καὶ 

ἐπιστήμαις ταῦτα ἀμφότερα πρατεῖσϑαι τὸ τέλος 

καὶ τὰς εἰς τὸ τέλος πράξεις. Ὅτι μὲν οὖν τοῦ τ’ 

εὖ δῆν καὶ τῆς εὐδαιμονίας ἐφίενται πάντες, φανε- 
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ρόν' ἀλλὰ τούτων τοῖς μὲν ἐξουσία τυγχάνειν τοῖς 

δὲ οὔ, διὰ τινὰ τύχην ἢ φύσιν" δεῖται γὰρ καὶ χο: 

ρηγίας τινὸς τὸ δῆν καλῶς, τούτου δὲ ἐλάττονος μὲν 

τὸῖς ἄμεινον διακειμένοις, πλείονος δὲ τοῖς χεῖρον. 

Οἱ δ᾽ εὐδὺς οὐκς ὀρθῶς ἰφητοῦδσι τὴν εὐδαιμονίαν, 

ἐξουσίας ὑπαρχούσης. ᾿Επεὶ δὲ τὸ προκείμενόν ἐστε 

τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἰδεῖν, αὕτη δ᾽ ἐστὶ καϑ᾽ ἣν 

ἄριστ᾽’ ἂν πολιτεύοιτο πόλις: ἄριστα δ᾽ ἂν πολι- 

τεύοιτο. Ἀαξ’ ἣν εὐδαιμονεῖν μάλιστα ἐνδέχεταςε 

τὴν πόλιν: δῆλον ὅτι τὴν εὐδαιμονίαν δεῖ τί ἐστε 

μὴ λανϑάνειν. Φαμὲν δὲ καὶ ἐν τοῖς ᾿Πϑιποῖς, εἴ 

τι γε τῶν λόγων ἐκείνων ὄφελος, ἐνέργειαν εἶναι καὶ 

χρῆσιν ἀρετῆς τελείαν, καὶ ταύτην οὐκ ἐξ. ὑποϑέ- 

σεως. ἀλλὰ ἁπλῶς. Μέγω δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως τά- 

ψαγπαῖα, τὸ δ᾽ ἁπλῶς τὸ καλῶς" οἷον τὰ περὶ τὰς 

δικαίας πράξεις αἱ δίκαται τιμωρίαι καὶ κολάδεις 

ἀπ’ ἀρετῆς μέν εἰσιν, ἀναγκαῖαι δὲ, καὶ τὸ παλῶς 

ἀναγκαίως ἔχουσιν" αἱρετώτερον μὲν γὰρ μηδενὸς 

δεῖσθαι τῶν τοιούτων μήτε τὸν ἄνδρα μήτε τὴν πό- 

λιν. «41 δ᾽ ἐπὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰς εὐπορίας ἁπλῶς 

εἶσι κάλλισται πράξεις" τὸ μὲν γὰρ ἕτερον κακοῦ 

τινος αἵρεσίς ἐότιν, αἱ τοιαῦται δὲ πράξεις τούὐναν- 

τίον" κατασκευαὶ γὰρ ἀγαθῶν εἰδσε παὶ γεννήσεις. 

Χρήδαιτο δ᾽ ἂν ὃ ὅπουδαῖος ἀνὴρ καὶ πενίᾳ καὶ 

νόσῳ καὶ ταῖς ἄλλαις τύχαις ταῖς φαύλαις καλῶς, 

ἀλλὰ τὸ μακάριον ἐν τοῖς ἐναντίοις ἐστέ" καὶ γὰρ 

τοῦτο διώρισται κατὰ τοὺς ἠϑικοὺς λόγους, ὅτι τοι- 

οὔτός ἐστιν ὃ σπουδαῖος, ᾧ διὰ τὴν ἀρετὴν τὰ ἐγα- 

δά ἐστι τὰ ἁπλῶς ἀγαϑά. «“ῆλον δ᾽ ὅτε καὶ τὰς 

χρήσεις ἀναγκαῖον σπουδαίας καὶ καλὰς εἶναι ταύ- 

τας ἁπλῶς διὸ καὶ νομίξουσιν ἄνθρωποι τῆς εὖ- 

δαιμονίας αἴτια τὰ ἐκτὸς εἶναε τῶν ἀγαϑῶν, ὥς- 
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περ εἰ τοῦ κιϑαρίδειν λαμπρὸν παὶ παλῶς αἰτιῷ- 

τὸ τὴν λύραν μᾶλλον" τῆς τέχνης. ’Δναγπαῖον τοί- 

γυν ἐκ τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ὑπάρχειν. τὰ. δὲ 

'παρασπευάσαι τὸν νομοϑέτην. Ζ΄ιὸ κατ’ εὐχὴν εὖὐ- 

χόμεϑα τὴν τῆς πόλεως σύστασιν ὧν ἣ τύχη πυ- 

ρία: πυρίαν γὰρ αὐτὴν ὑπάρχειν τίσεμεν. Τὸ δὲ 

σπουδαίαν εἶναι τὴν πόλιν οὐμέτι τύχης ἔργον 

ἀλλ’ ἐπιστήμης παὶ προαιρέσεως. ᾿4λλὰ μὴν σπου- 

δαία πόλις ἐστὶ τῷ τοὺς πολίτας τοὺς μετέχοντας 

τῆς πολιτείας εἶναι σπουδαίους: ἡμῖν δὲ πάντες 

οἵ πολῖται μετέχουσι τῆς πολιτείας. Τοῦτ᾽ ἄρα ὁπε- 

πτέον, πῶς ἀνὴρ γίνεται ὁπουδαῖος" παὶ γὰρ᾽ εἰ 

πάντας ἐνδέχεται σποι""αίους εἶναι, μὴ καϑ’ ἕκαστον 

δὲ τῶν πολιτῶν. οὕτως αἱρετώτερον: ὠπκολουϑεῖ γὰρ 

τῷ παϑέκαστον καὶ τὸ πάντας. ᾿Δλλὰ μὴν ἐγα- 

ϑοί γὲ καὶ σπουδαῖοι γίνονται διὰ τριῶν τὰ τρία 

δὲ ταῦτώ ἐστι. φύσις, ἔϑος, λόγος' παὶ γὰρ φῦ- 

γαι δεῖ πρῶτον οἷον ἄνδρωπον, ἀλλὰ μὴ τῶν ἀλ- 

λῶν τι φώων: οὕτω καὶ ποιόν τινα τὸ σῶμα καὶ 

τὴν ψυχήν. "Ενιώ τε οὐδὲν ὄφελος φῦναι: τὰ γὰρ 

ἔϑη μεταβαλεῖν ποιεῖ: ἔνια γάρ ἐστι διὰ τῆς φύ- 

δεῶς, ἐπαμφοτερίξοντα διὰ τῶν ἐθῶν ἐπὶ τὸ χεῖ- 

ρον καὶ τὸ βέλτιον. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῶν ξώων 

μάλιστα μὲν τῇ φύσει Φῇ, μιπρὰ δ᾽ ἔνια καὶ τοῖς 

ἔϑεσιν' ἄνθρωπος δὲ καὶ λόγῷ: μόνον γὰρ ἔχει 

λόγον. “Ωστε δεῖ ταῦτα συμφωνεῖν ἀλλήλοις" πολ- 

λὰ γὰρ παρὰ τοὺς ἐθισμοὺς παὶ τὴν φύσιν πράτ- 

τουσι διὰ τὸν λόγον, ἐὰν πεισϑῶσιν ἄλλως ἔχειν ᾿βέλ- 

τιον. Τὴν μὲν τοίνυν φύδιν οἵους εἶναι δεῖ τοὺς 

μέλλοντας εὐχειρώτους ἔσεσϑαι τῷ νομοϑέτῃ, διωρί- 

ὄμεϑα πρότερον" τὸ δὲ λοιπὸν ἔργον ἤδη παιδείας τὰ 

μὲν γὰρ ἐθιφόμενοι μανθάνουσι, τὰ δ᾽ ἀκούοντες. 
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ΧΙΠ. ᾿Επεὶ δὲ πᾶδα πολιτικὴ ποινωνία συνέστηπεν 

ἐξ ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων. τοῦτο δὴ δπεπτέον, εἶ 

ἑτέρους εἶναι δεῖ τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀρχομένους, 
ἢ τοὺς αὐτοὺς διὰ βίου" δῆλον γὰρ ὡς ἀκολουθεῖν 

δεήσει καὶ τὴν παιδείαν πατὰ τὴν διαίρεσιν ταύτην. 

Εἰ μὲν τοίνυν εἴησαν τοσοῦτον διαφέροντες ἅτεροι 

τῶν ἄλλων, ὅσον τοὺς ϑεοὺς καὶ τοὺς ἥρωας ἡγού- 

μεϑα τῶν ἀνθρώπων διαφέρειν, εὐθὺς πρῶτον κατὰ 

τὸ σῶμα πολλὴν ἔχοντας ὑπερβολὴν, εἶτα πατὰ 

τὴν ψυχὴν, ὥστε ἀναμφισβήτητον εἶναι καὶ φανε- 
ρὰν τὴν ὑπεροχὴν τοῖς ἀρχομένοις τὴν τῶν ἀρχόν- 

τῶν, δῆλον ὅτι βέλτιον αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς μὲν ἄρ- 

χεῖν τοὺς δ᾽ ἄρχεσϑαι παδϑάπαξ᾽" ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐ 

ῥάδιον λαβεῖν, οὐδέ ἐστιν, ὥσπερ ἐν ᾿Ινδοῖς φησι 

“Σκύλαξ εἶναι τοὺς βασιλέας. τοσοῦτον διαφέροντας 

τῶν ἀρχομένων, φανερὸν ὅτι διὰ πολλὰς αἰτίας 

ἀναγκαῖον πάντας ὁμοίως ποινωνεῖν τοῦ κατὰ μέρος 

ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι: τὸ τε γὰρ ἴσον ταὐτὸν τοῖς 

ὁμοίοις, καὶ χαλεπὸν μένειν τὴν πολιτείαν τὴν συν- 

εστηπυῖαν παρὰ τὸ δίκαιον: μετὰ γὰρ τῶν ἐἶρχο- 

μένων ὑπάρχουσι νεωτερίξειν βουλόμενοι πάντες οἵ 

κατὰ τὴν χώραν: τοσούτους τε εἶναι τοὺς ἐν τῷ πο- 

λιτεύματι τὸ πλῆϑος, ὥστ᾽ εἶναι Ἰρείττους πάντων 

τούτων, ἕν τι τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. ’“λλὰ μὴν ὅτι 

γε δεῖ τοὺς ἄρχοντας διαφέρειν τῶν ἀρχομένων. ὧν- 

αμφιαβήτητον. Πῶς οὖν ταῦτ᾽ ἔσται, παὶ πῶς με- 

Θϑέξουσι, δεῖ σπέψασϑαι τὸν νομοϑέτην. Εἴρηται δὲ 

πρότερον περὶ αὐτοῦ" ἣ γὰρ φύσις δέδωκε τὴν αἵ- 

βεσιν ποιήσασα αὐτὸ τῷ γένει ταὐτό, τὸ μέν γνεώ- 

τερον τὸ δὲ πρεσβύτερον. ὧν τοῖς μὲν ἄρχεσϑαι πρέ- 

πει τοῖς δ᾽ ἄρχειν. Δ γαναπκτεῖ δὲ οὐδεὶς παϑ' ἣλι- 

κίαν ἀρχόμενος, οὐδὲ νομίξφει εἶναι ἨἘρείττων ἄλ- 

λως τὲ καὶ μέλλων ἀντιλαμβάνειν τοῦτον τὸν ἔρα- 
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γον, ὅταν τύχῃ τῆς ἱπνουμένης ἡλικίας. Ἔστι μὲν 

ἄρα ὡς τοὺς αὐτοὺς ἄρχειν καὶ ἄρχεαϑαι φατέον, 

ἔστι δὲ ὡς ἑτέρους" ὥστε καὶ τὴν παιδείαν ἔστιν ὡς 

τὴν αὐτὴν ἀναγπαῖον, ἔστι δ᾽’ ὡς ἕτέραν εἶναι" τόν 

τε γὰρ μέλλοντα καλῶς ἄρχειν ὠρχϑῆναί φασι δεῖν 

πρῶτον. Ἔστι δὲ ἀρχὴ, καϑάπερ ἐν τοῖς πρώτοις 

εἴρηται λόγοις, ἣ μὲν τοῦ ἄρχοντος χώριν, ἣ δὲ 

τοῦ ἀρχομένου" τούτων δὲ τὴν μὲν δεσποτικὴν εἶ- 

γαί φαμὲν, τὴν δὲ τῶν ἐλευϑέρων. 4“]Παφέρει δ᾽ ἔ- 

για τῶν ἐπιταττομένων οὐ τοῖς ἔργοις, ἀλλὰ τῷ τί- 

γος ἕνεπα " διὸ πολλὰ τῶν εἶναι δοκούντων διαπονι- 

κῶν ἔργων καὶ τῶν νέων τοῖς ἐλευϑέροις καλὸν διτα- 

πονεῖν" πρὸς γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ μὴ καλὸν οὐχ 

οὕτω διαφέρουσιν αἱ πράξεις καϑ’ αὑτὰς, ὡς ἐν 

τῷ τέλει καὶ τῷ τίνος ἕνεκεν. ᾿Επεὶ δὲ πολίτου καὶ 

ἄρχοντος τὴν αὐτὴν ἀρετὴν εἶναί φαμεν, καὶ τοῦ 

ἀρίστου ἀνδρὸς, τὸν δ᾽ αὐτὸν ἀρχόμενόν τε δεῖν 

γίνεσθαι πρότερον καὶ ἄρχοντα ὕστερον, τοῦτ᾽ ἂν 

εἴη τῷ νομοθέτῃ πραγματευτέον, ὅπως ἄνδρες ἀγα- 

ϑοὶ γίνωνται, παὶ διὰ τίνων ἐπιτηδευμάτων, καὶ 

τί τὸ τέλος τῆς ὠρίστης ξφωῆς. “ηπηῴρηται δὲ δύο μέ- 

ρη τῆς ψυχῆς, ὧν τὸ μὲν ἔχει λόγον κπαϑ’ αὑτὸ, τὸ 

δ᾽ οὐκ ἔχει μὲν καϑ᾽ αὑτὸ, λόγῳ δ᾽ ὑπακούειν δυ- 

ψάμενον" ὧν φαμὲν τὰς ἀρετὰς εἶναι. πκαϑ’ ἃς ἀ- 

γὴρ ἀγαϑὸς λέγεταί πως. Τούτων δὲ ἐν ποτέρῳ 

μᾶλλον τὸ τέλος, τοῖς μὲν οὕτω διαιροῦσιν, ὡς ἧ- 

μεῖς φαμὲν, οὐκ. ἄδηλον, πῶς λεκτέον" αἰεὶ γὰρ 

τὸ χεῖρον τοῦ βελτίονός ἐστιν ἕνεκεν" καὶ τοῦτο φα- 

γερὸν ὁμοίως ἔν τε τοῖς κατὰ τέχνην καὶ τοῖς κατὰ 

φύσιν" βέλτιον δὲ τὸ λόγον ἔχον. “]Πήρηται τε δι- 

χῇ-: παϑ' ὅνπερ εἰώϑαμεν τρόπον διαιρεῖν" ὁ μὲν 

γὰρ πραπτικός ἐστι λόγος, ὃ δὲ ϑεωρητικός. Ὡσαύ- 
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γῶς οὖν ἀνάγκη διῃρῆσθαι παὶ τοῦτο τὸ μέρος" καὶ 

τὰς πράξεις δ᾽ ἀνάλογον ἐροῦμεν ἔχειν" καὶ δεῖ τὰς 

τοῦ φύσει βελτίονος αἱρετωτέρας εἶναι τοῖς δυναμέ- 

γοις τυγχάνειν ἢ πασῶν ἢ τοῖν δυοῖν " αἰεὶ γὰρ ἕκά- 

στῷ τοῦϑ᾽ αἱρετώτατον, οὗ τυχεῖν ἐστιν ἀκροτάτου. 

Ζτ:ῃρηται δὲ καὶ πᾶς ὃ βίος εἰς ἀσχολίαν καὶ εἰς 

σχολὴν, καὶ πόλεμον καὶ εἰρήνην" καὶ τῶν πρα- 

τῶν τὰ μὲν εἰς τὰ ὠναγπκαῖα καὶ χρήσιμα, τὰ δὲ 

εἰς τὰ καλά: περὶ ὧν ἀνάγκη τὴν αὐτὴν αἵρεσιν 

εἶναι καὶ τοῖς τῆς ψυχῆς μέρεσι καὶ ταῖς πράξεσιν 

αὐτῶν, πόλεμον μὲν εἰρήνης χάριν, ἀσχολίαν δὲ 

σχολῆς, τὰ δ’ ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα τῶν καλῶν 

ἕγεκεν. Πρὸς πάντα μὲν. τοίνυν τῷ πολιτικῷ βλέ- 

ποντι νομοθετητέον καὶ κατὰ τὰ μέρῃ τῆς ψυχῆς καὶ 

μπατὰ τὰς πράξεις αὐτῶν, μᾶλλον δὲ πρὸς τὰ βελ- 

τίω καὶ τὰ τέλῃ. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ταὶ περὶ 

τοὺς βίους καὶ τὰς τῶν πραγμάτων διαιρέδεις", δεῖ 

μὲν γὰρ ἀδχολεῖν δύνασθαι καὶ πολεμεῖν, μᾶλλον 

δ᾽ εἰρήνην ἄγειν καὶ δχολάξφειν" καὶ τἀναγκαῖα καὶ 

τὰ χρήσιμα δὲ πράττειν, τὰ δὲ καλὰ δεῖ μᾶλλον. 

Ὥστε πρὸς τούτους τοὺς σκοποὺς καὶ παῖδας ἔτι ὄν- 

τας παιδευτέον, καὶ τὰς ἄλλας ἡλικίας, ὅδόαι δέον- 

ται παιδείας. Οἱ δὲ νῦν ἄριστα δοκοῦντες πολιτεύ- 

εὔϑαι τῶν ᾿Ελλήνων καὶ τῷν νομοθετῶν οἱ ταύτας 

μπαταστήσαντες τὰς πολιτείας οὔτε πρὸς τὸ βέλτιον 

τέλος φαίνονται συντάξαντες τὰ περὶ τὰς πολιτείας, 

οὔτε πρὸς πάδας τὰς ἀρετὰς τοὺς νόμους καὶ. τὴν 

παιδείαν, ἀλλὰ φορτικῶς ἀπέκλιναν πρὸς τὰς χρη- 

σίμους εἶναι δοκούσας καὶ πλεονεκπτικωτέρας. Πα- 

ραπλησίως δὲ τούτοις καὶ τῷῴν ὕστερόν τινες γρα- 

ψάντων ἀπεφήναντο τὴν αὐτὴν δόξαν. ἐπαινοῦντες 

γὰρ τὴν «απεδαιμονίων πολιτείαν ἄγανται τοῦ νο- 



Ψ- 

ΤΡ ΠΤ ΟΥ̓ ΧΙΠ: 

᾿ς μοϑέτου τὸν σκοπὸν, ὅτι πᾶντα πρὸς τὸ πρατεῖν 

παὶ πρὸς πόλεμον ἐνομοθέτησεν. “4 καὶ κατὰ τὸν 
Ἃ 

ο΄ Λόγον ἐστὶν εὐέλεγηιτα παὶ τοῖς ἔργοις ἐξελήλεγπταε 

γῦν- ὥσπερ γὰρ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων δ8η- 

τοῦσι τὸ πολλῶν δεσπόξειν, ὅτε πολλὴ χορηγία γί- 

γεται τῶν εὐτυχημάτων, οὕτω παὶ Θίμβρων ἀγά- 

μενος φαίνεται τὸν τῶν “ακώνων νομοϑπέτην, καὶ 

τῶν ἄλλων ἕκαστος τῶν γραφόντων περὶ τῆς} πο- 

λιτείας αὐτῶν. ὅτι διὰ τὸ γεργυμνάσϑαι πρὸς τοὺς 

κινδύνους πολλῶν ἧρχον. Καίτοι δῆλον. ὡς, ἐπειδὴ 

γῦν γε οὐκέτε ὑπάρχει τοῖς Δάκωσι τὸ ἄρχειν. οὐπ 

εὐδαίμονες, οὐδ’ ὃ νομοϑέτης ἀγαϑός. [Ἔτι δὲ τοῦτο 

γελοῖον, εἰ μένοντες ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ, καὶ μηδε- 

γὸς ἐμποδίξοντος πρὸς τὸ χρῆδϑαι τοῖς νόμοις, ἄ- 

ποβεβλήκασι τὸ ξὴν καλῶς. Οὐκ ὀρϑῶς δ’ ὕπο- 

λαμβάνουσιν οὐδὲ περὶ τῆς ἀρχῆς. ἣν δεῖ τιμῶντα 

φαίνεσϑαι τὸν νομοϑέτην: τοῦ γὰρ δεσποτικῶς ἄρ- 

χεῖν ἢ τῶν ἐλευϑέρων ἀρχὴ παλλίων καὶ μᾶλλον 

μετ ὠρετῆς. Ἔτι δὲ οὐ διὰ τοῦτο δεῖ τὴν πόλιν 

εὐδαίμονα γομίξειν καὶ τὸν νομοϑέτην ἐπαινεῖν, 

ὅτι πρατεῖν ἤσκησεν ἐπὶ τὸ τῶν πέλας ἄρχειν" ταῦ- 

τα γὰρ μεγάλην ἔχει βλάβην. Ζ4ῆλον γὰρ ὅτι καὶ 

τῶν πολιτῶν τῷ δυναμένῳ τοῦτο πειρατέον διώκειν, 

ὅπως δύνηται τῆς οἰκείας πόλεως ἄρχειν; ὅπερ ἐγπα- 

λοῦσιν οἵ Πάκπωνες Παυσανίᾳ τῷ βασιλεῖ, παίπερ 

ἔχοντε τηλικαύτην τιμήν. Οὔτε δὴ πολιτιπὸς τῶν 

τοιούτων λόγων καὶ νόμων οὐδεὶς οὔτε ὠφέλιμος οὔ- 

τε ἀληθής ἐστι; ταῦτα γὰρ ἄριστα καὶ ἰδίᾳ καὶ 

ποινῇ τὸν νομοθέτην ἐμποιεῖν δεῖ ταὐτὰ ταῖς ψφυ- 

χαῖς τῶν ἀνθρώπων. Τήν τε τῶν πολεμικῶν. ἄσ)ω) 

ἰβιν οὐ τούτου χάριν δεῖ μελετᾶν, ἵνα καταδουλώ.- 

ὄωνται τοὺς ἀναξίους, ἀλλ’ ἵνα πρῶτον μὲν αὐτοὶ 

19 
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μὴ δουλεύσωσιν ἑἕτέροις, ἔπειτα ὅπως δΦητῶσι τὴν 

ἡγεμονίαν τῆς ὠφελίας ἕνεπα τῶν ἀρχομένων, ἀλ- 

λὰ μὴ πάντων δεσποτείας. τρίτον δὲ τὸ δεσπόξειν 

"τῶν ἀξίων δουλεύειν. Οτι δὲ δεῖ τὸν νομοϑέτην 

μᾶλλον σπουδάξειν, ὅπωὼς καὶ τὴν περὶ τὰ πολε- 

μιμὰ καὶ τὴν ἄλλην νομοϑεσίαν τοῦ σχολάδειν ἕνε- 

μὲν τάξῃ καὶ τῆς εἰρήνης. μαρτυρεῖ τὰ γινόμενα 

τοῖς λόγοις. Αϊ γὰρ πλεῖσται τῶν τοιούτων πόλε- 

ὧν πολεμοῦδαι μὲν σώξονται, καταπτησάμεναι δὲ 

τὴν ἀρχὴν ἀπόλλυνται: τὴν γὰρ βαφὴν ἀφιᾶσιν, 
ὥσπερ ὃ σίδηρος, εἰρήνην ἄγοντες. Δἴτιος δ᾽ ὃ νο- 

μοϑέτης, οὐ παιδεύσας δύνασϑαι σχολάξειν. Ἐπεὶ 

δὲ τὸ αὐτὸ τέλος εἶναι φαίνεται παὶ ποινῇ καὶ ἰδίᾳ 

τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὸν αὐτὸν ὅρον ἀναγκαῖον 

εἶναι τῷ τε ἀρίστῳ ἀνδρὶ καὶ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ, 

φανερὸν ὅτι δεῖ τὰς εἰς τὴν σχολὴν ἀρετὰς ὑπάρ- 

χειν' τέλος γὰρ, ὥσπερ εἴρηται πολλάπις, εἰρήνη 

μὲν πολέμου, σχολὴ δ᾽ ἀσχολίας. Χρήσιμοι δὲ τῶν 

ἀρετῶν εἰσι πρὸς τὴν σχολὴν καὶ διαγωγὴν, ὧν τε 

ἐν τῇ σχολῇ τὸ ἔργον καὶ ὧν ἐν τῇ ἀσχολίᾳ. 4Ζεῖ 

γὰρ πολλὰ τῶν ἀναγκαίων ὑπάρχειν, ὅπως ἐξῇ 

ὀχολάξειν: διὸ σώφρονα τὴν πόλιν εἶναι προσήπει 

καὶ ἀνδρείαν καὶ καρτερικήν" πατὰ γὰρ τὴν παροι- 

μίαν οὐ σχολὴ δούλοις. Οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι πινδυ- 

γεύειν ἀνδρείως δοῦλοι τῶν ἐπιόντων εἰσίν. ᾿νδρί- 

ας μὲν οὖν καὶ παρτερίας δεῖ πρὸς τὴν ἀσχολίαν, 

φιλοσοφίας δὲ πρὸς τὴν σχολὴν, σωφροσύνης δὲ καὶ 

δικαιοσύνης ἐν ὠμφοτέροις τοῖς χρόνοις καὶ μᾶλλον 

εἰρήνην ἄγουσι καὶ σχολάξουσιν: ὃ μὲν γὰρ πόλε- 

μος ἀναγπκάξει δικαίους εἶναι καὶ σωφρονεῖν, ἢἣ δὲ 

τῆς εὐτυχίας ἀπόλαυσις καὶ τὸ σγολάδειν᾽ μετ᾽ εἰρή: 

γης ὑβριστὰς ποιεῖ μᾶλλον. Πολλῆς οὖν δεῖ δικατιο- 

σύνης καὶ πολλῆς σωφροσύνης τοὺς ἄριστα δοκοῦν- 



[Γ1Β. ΝΠ. ΟΑΡ, ΧΗΙΠΙ. 

τας πράττειν, καὶ πάντων τῶν μακπαριξομένων ἀπο- 

λαύοντας οἷον εἴ τινές εἰσιν, ὥσπερ οἱ ποιηταί φα- 

σιν, ἐν μακάρων νήσοις" μάλιστα γὰρ οὗτοι δεή- 

σονται φιλοσοφίας καὶ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης, 

δῷ μᾶλλον σχολάξουσιν ἐν ἀφϑονίᾳ τῶν τοιούτων 

ἀγαθῶν. “πότε μὲν οὖν τὴν μέλλουσαν εὐδαιμονή- 

ὅεῖιν καὶ σπουδαίαν ἔσεσϑαι 'πόλιν τούτων δεῖ τῶν 

ἀρετῶν μετέχειν, φανερόν" αἰσχροῦ γὰρ ὄντος μὴ 

δύνασθαι χρῆσϑαι τοῖς ἀγαϑοῖς, ἔτι μᾶλλον μὴ δύ- 

γασϑαι ἐν τῷ σχολάξειν χρῆσθαι, ἀλλ᾽’ ἀσχολοῦντας 

μὲν καὶ πολεμοῦντας φαίνεσθαι ἀγαϑοὺς, εἰρήνην 

δ᾽ ἄγοντας καὶ δχολάδοντας ἀνδραποδώδεις. Ζ1]:τὸ 

δεῖ μὴ κπαϑάπερ ἣ “απεδαιμονίων πόλις τὴν ἀρετὴν 

ἀσκεῖν" ἐκεῖνοι μὲν γὰρ οὐ ταὐτῃ διαφέρουσι τῶν 

ἄλλων, τῷ μὴ νομίξφειν ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις μέγιστα 

τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ τῷ γενέσϑαι ταῦτα μᾶλλον διὰ 

τινὸς ἀρετῆς. Ἐπεὶ δὲ μείξω τε ἀγαϑὰ ταῦτα καὶ 

τὴν ἀπόλαυσιν τὴν τούτων ἢ τὴν τῶν [τοῦ πολέμου] 

ἀρετῶν [αἱρετέον]. καὶ ὅτι δι’ αὐτὴν, φανερὸν ἐκ 

τούτων. Πῶς δὲ καὶ διὰ τίνων ἔσται, τοῦτο δὴ ϑεω- 

ρητέον. Ἰυγχάνομεν δὴ διῃρημένοι πρότερον, ὅτε 

ὑσεῶως καὶ ἔϑους καὶ λόγου δεῖ τούτων δὲ ποίους φ 

μέν τινας εἶναι χρὴ τὴν φύσιν, διώρισται πρότερον" 

λοιπὸν δὲ ϑεωρῆσαι πότερον παιδευτέοι τῷ λόγῳ πρό- 

τερον ἢ τοῖς ἔϑεσι. Ταῦτα γὰρ δεῖ πρὸς ἄλληλα 

συμφωνεῖν συμφωνίαν τὴν ἀρίστην" ἐνδέχεται γὰρ 

διημαρτηπέναι τὸν λόγον τῆς βελτίστης ὑποθέσεως" 

καὶ διὰ τῶν ἐθῶν ὁμοίως ἦχϑαι. Φανερὸν δὴ τοῦ- 

τό γε πρῶτον μὲν, καϑάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, ὡς ἢ 

γένεσις ἀπ’ ἀρχῆς ἐστι, καὶ τὸ τέλος ἀπὸ τινὸς ἐρ- 

χῆς ἄλλου τέλους" ὃ δὲ λόγος ἡμῖν καὶ ὃ νοῦς τῆς 

φύσεως τέλος᾿ ὥστε πρὸς τούτους τὴν γένεσιν καὶ 
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τὴν τῶν ἐθῶν δεῖ παρασπευάξειν μελέτην. Ἔπειτα 

ὥσπερ ψυχὴ καὶ σῶμα δύ᾽ ἐστὶν, οὕτω καὶ τῆς ψυ- 

χῆς δρῶμεν δύο μέρη, τό τὲ ἄλογον καὶ τὸ λόγον 

ἔχον, καὶ τὰς ἕξεις τὰς τούτων δύο τὸν ἀριϑμόν" 

ὧν τὸ μέν ἐστιν ὄρεξις, τὸ δὲ νοῦς. Ὥσπερ δὲ τὸ 

σῶμα πρότερον τῇ γενέδει τῆς ψυχῆς, οὕτω παὶ τὸ 

ἄλογον τοῦ λόγον ἔχοντος. Φανερὸν δὲ καὶ τοῦτο" 

ϑυμὸς γὰρ καὶ βούλησις ἔτι δὲ ἐπιϑυμία καὶ γενο- 

μένοις εὐθὺς ὑπάρχει τοῖς παιδίοις, ὃ δὲ λογισμὸς 

μαὶ ὃ νοῦς προϊοῦσιν ἐγγίνεσϑαι πέφυκε. Ζ΄:πὸ πρῶ- 

τον μὲν τοῦ σώματος τὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκαῖον εἶναι 

προτέραν ἢ τὴν τῆς ψυχῆς, ἔπειτα τὴν τῆς ὀρέξε- 

ὡς" ἕνεκα μέντοι τοῦ νοῦ τὴν τῆς ὀρέξεως, τὴν δὲ 

τοῦ σώματος. τῆς ψυχῆς. 

ΧΙΠΙ. Εἴπερ οὖν ἐπ’ ἀρχῆς τὸν νομοϑέτην δρᾶν 

δεῖ, ὅπως βέλτιστα τὰ σώματα γένηται τῶν τρεφο- 

μένων, πρῶτον μὲν ἐπιμελητέον περὶ τὴν σύδευξιεν, 

πότε μαὶ ποίους τινὰς ὄντας χρὴ ποιεῖσϑαι πρὸς ἀλ- 

λήλους τὴν γαμικπὴν δμιλίαν. “εἴ δ᾽ ἀποβλέποντα 

γομοϑετεῖν ταύτην τὴν ποινωνίαν πρὸς αὐτούς τε 

καὶ τὸν τοῦ δῆν χρόνον, ἵνα συγκαταβαίνωσι ταῖς 

ἡλικίαις ἐπὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν, καὶ μὴ διαφωνῶ- 

διν αἱ δυνάμεις, τοῦ μὲν ἔτι δυναμένου γεννᾶν, τῆς 

δὲ μὴ δυναμένης, ἢ ταύτης μὲν, τοῦ δ᾽ ἀνδρὸς μή" 

ταῦτα γὰρ ποιεῖ καὶ στώσεις πρὸς ἀλλήλους καὶ δια- 

φορές. ᾿Επειτα καὶ πρὸς τὴν τῶν τέκνων διαδο- 

χήν" δεῖ γὰρ οὔτε λίαν ὑπολείπεσϑαι ταῖς ἡλικίαις 

τὰ τέκπμνα τῶν πατέρων" ἀνόνητος γὰρ τοῖς μὲν πρε- 

σβυτέροις ἣ χάρις παρὰ τῶν τέκνων, ἣ δὲ παρὰ τῶν 

πατέρων βοηϑία τοῖς τέκνοις" οὔτε λίαν πάρεγγυς 

εἶναι" πολλὴν γὰρ ἔχει δυσχέρειαν" ἥ τε γὰρ αἰδὼς. 

ἧττον ὑπάρχξε τοῖς τοιούτοις, ὥσπερ ἡλικιώταις, παὶ 



18. 1. ΟΑΡ. ΧΙΠΙ. 

περὶ τὴν οἰκονομίαν ἐγηιληματιπκὸν τὸ πάρεγγυς. Ετι 

δὲ, ὅϑεν ὠρχόμενοι δεῦρο μετέβημεν, ὅπως τὰ σώ- 

μᾶάτα τῶν γενγνωμέγων ὑπάρχῃ πρὸς τὴν τοῦ νομο- 

ϑέτου βούλησιν. Σχεδὸν δὴ πάντα ταῦτα συμβαΐί- 

'ψεῖ κατὰ μίαν ἐπιμέλειαν" ἐπεὶ γὰρ ὥρισται τέλοσ 

τῆς γεγνήσεως,. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν, ὠνδρά- 

ὅι μὲν ὁ τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ὠριϑμὸς ξσχατος, 

πεντήκοντα δὲ γυναιξὶ, δεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς συξεύ- 

ξεως κατὰ τὴν ἡλικίαν εἰς τοὺς χρόνους παταβαΐί- 
» 

γεῖν τρύτους. ᾿Εστι δ᾽’ ὃ τῶν νέων συνδυασμὸς φαῦ- 

λος πρὸς τὴν τεκνοποιίαν" ἐν γὰρ πᾶσι δώοις ἀτελῆ 

τὰ τῶν νέων ἔκγονα καὶ ϑηλυτόκπα μῶλλον, καὶ μει- 

πρὰ τὴν μορφήν" ὥστ᾽ ἀναγκαῖον ταὐτὸ τοῦτο συμ- 

βαίνειν καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. Τεκμήριον δέ" τὲν 

ὅσαις γὰρ τῶν πόλεων ἐπιχωριάδεται τὸ νέους σύυ- 

Φευγνύναι καὶ νέας, ἀτελεῖς καὶ μικροὶ τὰ σώμα- 

τά εἰσιν. "Ετι δὲ ἐν τοῖς τόκοις αἱ νέαι πονοῦσί τε 

μᾶλλον παὶ διαφϑείρονται πλείους " διὸ καὶ τὸν χρη- 

σμὸν γενέσϑαι τινές φασι διὰ τοιαύτην αἰτίαν τοῖς 

Τροιξηνίοις, ὡς πολλῶν διαφϑειρομένων διὰ τὸ γα- 

μίσκεσϑαι τὰς νεωτέρας, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὴν τῶν παρ- 

πῶν πομιδήν. Ἔτι δὲ καὶ πρὸς σωφροσύνην συμ- 

φέρει τὰς ἐκδόσε:ς ποιεῖσϑαιτ πρεσβυτέραις " ἀπολα- 

σὅτότεραι γὰρ εἶναι δοκοῦσι νέαι χρησάμεναι ταῖς συν- 

ουσίαις. Καὶ τὰ τῶν ἀῤῥένων δὲ σώματα βλάπτε- 

σϑαι δοκεῖ πρὸς τὴν αὔξησιν, ἐὰν ἔτι τοῦ σπέρμα- 

τος αὐξανομένου ποιῶνται τὴν συνουσίαν" παὶ γὰρ 

τούτου τις ὡρισμένος χρόνος, ὃν οὐχ ὑπερβαίνει 

πληϑύον ἔτι. 4ιὸ τὰς μὲν ἁρμόττει περὶ τὴν ὀκτω- 

παίδεπα ἐτῶν ἡλικίαν συδφευγνύναι. τοὺς δ᾽ ἕπτὰ 

καὶ τριάκοντα ἢ μικρόν" ἐν τοσούτῳ γὰρ ἀπμμά- 

δουσί τὲ τοῖς σώμασι σύδευξις ἔσται καὶ πρὸς τὴν 
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παῦλαν τῆς τεμνοποιίας συγπαταβήδεται τοῖς χρό- 

γοις εὐκαίρως. [Ετι δὲ ἢ διαδοχὴ τῶν τέκνων τοῖς 

μὲν ἀρχομένης ἔσται τῆς ἀκμῆς, ἐὰν γίνηται κατὰ 

λόγον εὐδπὺς ἡἣ γένεσις, τοῖς δὲ ἤδη καταλελυμένης 

τῆς ἡλικίας πρὸς τὸν τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀριϑμόν. 

Περὶ μὲν οὖν τοῦ πότε δεῖ ποιεῖσθαι τὴν σύξευξεν, 

εἴρηται" τοῖς δὲ περὶ τὴν ὥραν χρόνοις δεῖ χρῆσϑαε 

οἷς οἱ πολλοὶ χρῶνται καλῶς καὶ νῦν, δρίδαντες χεῖ- 

μῶνος τὴν συναυλίαν ποιεῖσϑαι ταύτην. 4-ῖ δὴ καὶ 

αὐτοὺς ἤδη ϑεωρεῖν πρὸς τὴν τεκνοποιίαν τά τε πα- 

ρὰ τῶν ἰατρῶν λεγόμενα καὶ τὰ παρὰ τῶν φυσικῶν" 

οἵ τε γὰρ ἰατροὶ τοὺς καιροὺς τῶν σωμάτων ἱκανῶς 

λέγουσι, καὶ περὶ τῶν πνευμάτων οἱ φυσικοὶ, τὰ βό- 

ρεια τῶν νοτίων ἐπαινοῦντες μᾶλλον. Ποίων δέ τινῶν 

τῶν σωμάτων ὑπαρχόντων μάλιστα ὄφελος εἴη τοῖς 

γεννωμένοις, ἐπιστήσασι μὲν μᾶλλον λεκτέον ἐν τοῖς 

περὶ τῆς παιδονομίας, τύπῳ δὲ ἱκανὸν εἰπεῖν καὶ νῦν" 

οὔτε γὰρ ἣ τῶν ἀϑλητῶῷν χρήσιμος ἕξις πρὸς πολιτικὴν 

εὐεξίαν, οὔτε πρὸς ὑγίειαν καὶ τεκνοποίιτιαν, οὔτε ἣ 

ϑεραπευτικὴ καὶ παποπονητικὴ λίαν, ἀλλ’ ἢ μέδη 

τούτων. Πεπονημένην μὲν οὖν ἔχειν δεῖ τὴν ἕξιν, 

πεπονημένην δὲ πόνοις μὴ βιαίοις μηδὲ πρὸς ἕνα μό- 

γον, ὥσπερ ἡ τῶν ἀϑλητῶν ἕξις. ἀλλὰ πρὸς τὰς 

τῶν ἐλευϑέρων πράξεις, Ὁμοίως δὲ δεῖ ταῦτα ὑπάρ- 

χεῖν ὠνδράσι καὶ γυναιξί. Χρὴ δὲ καὶ τὰς ἐγκύ- 

ους ἐπιμελεῖσθαι τῶν δωμάτων, μὴ ῥᾳϑυμούδας, 

μηδ᾽ ἀραιᾷ τροφῇ χρωμένας. Τοῦτο δὲ ῥάδιον τῷ 

νομοθέτῃ ποιῆσαι προστάξαντι, καϑ᾽ ἡμέραν τινὰ 

ποιεῖσθαι πορείαν πρὸς ϑεῶν ἀποϑθεραπείαν τῶν εἰ- 

ληχότων τὴν περὶ τῆς γενέσεως τιμήν. Τὴν μέν- 

τοι διάνοιαν τοὐναντίον τῶν σωμάτων ῥᾳϑυμοτέρως 

ἁρμόττει διάγειν: ἀπολαύοντα γὰρ φαίνεται τὰ γεν- 

ὁ" 
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γώμενα τῆς ἐχούσης, ὥσπερ παὶ τὰ φυόμενα τῆς 

γῆς. Περὶ δὲ ἀποϑέσεως καὶ τροφῆς τῶν γινο- 

μένων ἔστω νόμος, μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν. 

“Ζιὰ δὲ πλῆϑος τέμνων, ἐὰν ἢ τάξις τῶν ἐθῶν πω- 

λύῃ μηδὲν ἀποτίϑεσϑαι τῶν γινομένων: ὡρίσϑαε 

γὰρ δεῖ τῆς τεκνοποιίας τὸ πλῆϑος. Ἐὰν δέ τισι γί- 

γνηταᾶι παρὰ ταῦτα συνδυασϑέντων, πρὶν αἴσϑησιν 

ἐγγενέσθαι καὶ δωὴν, ἐμποιεῖσϑαι δεῖ τὴν ἄμβλω- 

σιν" τὸ γὰρ ὅσιον καὶ τὸ μὴ, διωριδμένον τῇ 

ἀϊσθϑήσει καὶ τῷ δῆν ἔσται. Ἐπεὶ δ᾽ ἢ μὲν ἀρχὴ 

τῆς ἡλικίας ἀνδρὶ καὶ γυναιπὶ διώρισται, πότε ἄρ- 

χεῦϑαι χρὴ τῆς συξεύξεως, καὶ πόσον χρόνον λετ- 

τουργεῖν ἁρμόττει πρὸς τεκνοποιίαν, ὡρίσθω: τὰ 

γὰρ τῶν πρεσβυτέρων ἔμγονα, πκαϑάπερ τὰ τῶν 

νεωτέρων, ἀτελῆ γίνεται κπαὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς 

διανοίαις, τὰ δὲ τῶν γηρασκόντων ἀσϑενῆ. Ζιὸ 

πατὰ τὴν τῆς διανοίας ἀκμήν" αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἐν 

τοῖς πλείστοις, ἥνπερ τῶν ποιητῶν τινὲς εἰρήπασιν 

οἱ μετροῦντες ταῖς ἑβδομάσι τὴν ἡλικίαν, περὶ τὸν 

χρόνον τὸν τῶν πεντήκοντα ἐτῶν" ὥστε τέτταρσιν 

ἢ πέντε ἔτεσιν ὑπερβάλλοντα τὴν ἡλικίαν ταύτην 

ἀφεῖσθαι δεῖ τῆς εἰς τὸ φανερὸν γεννήσεως" τὸ 

δὲ λοιπὸν ὑγιείας χάριν ἤ τινος ἄλλης τοιαύτης 

αἰτίας φαίνεσϑαι δεῖ ποιουμένους τὴν ὁμιλίαν. Περὶ 

δὲ τῆς πρὸς ἄλλην ἢ πρὸς ἄλλον, ἔστω μὲν ἁπλῷς 

μὴ παλὸν ἁπτόμενον φαίΐνεσϑαι μηδαμῆ μηδαμῶς, 

ὅταν ἦ καὶ προσαγορευϑῇ πόσις" περὶ δὲ τὸν χρόνον 

"τὸν τῆς τεκνοποιίας ἐάν τις φαίνηται τοιοῦτόν τι δρῶν, 

ἀτιμίᾳ ξημιούσϑω πρεπούσῃ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. 

Χν. Γενομένων δὲ τῶν τέκνων οἴεσϑαι μεγάλην 

εἶναι διαφορὰν πρὸς τὴν τῶν δωμάτων δύναμιν τὴν 

τροφὴν ὁποία τις ἂν ἢ. Φαίνεται δὲ διώ τὲ τῶν 
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ἄλλων δώων ἐπισκοποῦσι καὶ διὰ τῶν ἐθνῶν, οἷς 

ἐπιμελές ἐστιν ἄγειν τὴν πολεμικὴν ἕξιν, ἢ τοῦ γά- 

λαλιτος πληϑύουσα τροφὴ μάλιστα οἰκεία τοῖς σώμα- 

σιν, ἀοινοτέρα δὲ, διὰ τὰ νοσήματα. Ἔτι δὲ καὶ 

κινήσεις, ὅσας ἐνδέχεται ποιεῖσθαι τηλικούτων, συμ- 

φέρει: πρὸς δὲ τὸ μὴ δειαστρέφεσϑαε τὰ μέλη δε᾽ 

ἁπαλότητα χρῶνται καὶ νῦν ἔνια τῶν ἐθνῶν ὀργά- 

γοις τισὶ μηχανικοῖς: ἃ τὸ σῶμα ποιεῖ τῶν τοιού- 

ἕων ἀστραβές. Συμφέρει δὲ εὐθὺς καὶ πρὸς τὰ φύ- 

χη συνεϑίξειν ἐκ  μιμρῶν παίδων" τοῦτο γὰρ καὲ 

πρὸς ὑγίειαν καὶ πρὸς πολεμικὰς πράξεις εὐχρηστό- 

τατον διὸ παρὰ πολλοῖς ἐστε τῶν βαρβάρων ἔϑος 

τοῖς μὲν εἰς ποταμὸν ἀποβάπτειν τὰ γινόμενα ψυ- 

χρὸν, τοῖς δὲ σκέπασμα μιμρὸν ἀμπιδχεῖν; οἷον 

Κελτοῖς. Πάντα γὰρ, ὅδα δυνατὸν ἐδϑίφειν, εὐϑὺς 

ἀρχομένων βέλτιον μὲν ἐθίξειν, ἐκ προσαγωγῆς δ᾽ 

ἐθίξειν" εὐφυὴς δ᾽ ἢ τῶν παίδων ἕξις διὰ ϑερμό-: 

τήτα πρὸς τὴν τῶν ψυχῶν ἄσπησιν. Περὶ μὲν οὖν 

τὴν πρώτην συμφέρει ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν τοι- 

αὐτὴν τε καὶ τὴν ταύτῃ παραπλησίαν. Τὴν δ᾽ ἐχο- 

μένην ταύτης ἡλικίαν μέχρι πέντε ἐτῶν, ἣν οὔτε πω 

πρὸς μάϑησιν παλῶς ἔχει προσάγειν οὐδεμίαν οὔτε 

πρὸς ἀναγκαίους πόνους, ὅπως μὴ τὴν αὔξησιν ἐμ- 

ποδίδωσε" δεῖ τοσαύτης τυγχάνειν κινήσεως, ὥστε 

διαφεύγειν τὴν ἀργίαν τῶν δσωμάτων᾽ ἣν χρὴ πα- 

ρασκευάξδειν καὶ δι ἄλλων πράξεων παὶ διὰ τῆς 

παιδιᾶς. «εἴ δὲ καὶ τὰς παιδιὰς εἶναι: μήτ᾽ ἀνε- 

λευϑέρους μήτ᾽ ἐπιπόνους μήτε ἀνειμένας. Καὶ περὶ 

λόγων δὲ καὶ μύϑων, ποίους τινὰς ἀκούειν δεῖ τοὺς 

τηλικούτους ἐπιμελὲς ἔστω τοῖς ἄρχουσιν, οὃς πα- 

λοῦσι παιδονόμουξ' πάντα γὰρ δεῖ τὰ τοιαῦτα προ- 

οδοποιεῖν πρὸς τὰς ὕστερον διατριβάς. «τὸ τὰς πατ- 
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δεὰς εἶναι δεῖ τὰς πολλὰς μιμήσεις τῶν ὕστερον 

σπουδασομένων. Τὰς δὲ διατάσεις τῶν παίδων καὶ 

τοὺς "λαυϑμοὺς οὐκ ὀρϑῶς ἀπαγορεύουσιν οἱ κωλύ- 

οντες ἐν τοῖς νόμοις" συμφέρουσε γὰρ πρὸς αὔξησιν' 

γίνεται γὰρ τρόπον τινὰ γυμνασία τοῖς σώμασιν" ἢ 

γὰρ τοῦ πνεύματος κάϑεξις ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τοῖς πο: 

γοῦσιν᾽ ὃ συμβαίνει καὶ τοῖς παιδίοις διατεινομέ- 

νοις. Ἐπισκεπτέον. δὲ τοῖς παιδογόμοις τὴν τούτων 

διαγωγὴν τήν τ’ ἄλλην, καὶ ὅπως ὅτι ἥκιστα μετὰ 

δούλων ἔσται: ταύτην γὰρ τὴν ἡλικίαν καὶ μέχρε 

τῶν ἑπτὰ ἐτῶν ἀναγκαῖον οἴκοι τὴν τροφὴν ἔχειν. 

Εὔλογον οὖν ἀπελαύνειν ἀπὸ τῶν ἀκουσμάτων καὶ 

τῶν δραμάτων τῶν ἀνελευϑέρων καὶ τηλικούτους ὄν- 

τας. Ὅλως μὲν οὖν αἰσχρολογίαν ἐκ τῆς πόλεως 

ὥσπερ ἄλλο τι δεῖ τὸν νομοθέτην ἐξορίξειν " ἐπ τοῦ. 

γὰρ εὐχερῶς λέγειν ὁτιοῦν τῶν αἰσχρῶν γίνεταε 

καὶ τὸ ποιεῖν σύνεγγυς" μάλιστα μὲν οὖν ἐπ τῶν 

νέων, ὅπως μήτε λέγωσι μήτε ἀκούωσι μηδὲν τοι- 

οὔτον. ᾿Εὰν δέ τις φαίνηταί τι λέγων ἢ πράτ- 

τῶν τῶν ἀπηγορευμένων, τὸν μὲν ἐλεύϑερον, μήπω 

δὲ κατακλίσεως ἠξιωμένον ἐν τοῖς συσσιτίοις, ἐτι- 

μίαις κολάφειν καὶ πληγαῖς, τὸν δὲ πρεσβύτερον 

τῆς ἡλικίας ταύτης ἀτιμίαις ἀνελευϑέροις ἀνδραπο- 

δωδείας χάριν. ᾿Επεὶ δὲ τὸ λέγειν τι τῶν τοιούτων 
ἐξορίξομεν, φανερὸν ὅτι καὶ τὸ ϑεωρεῖν ἢ γραφὰς 

ἢ λόγους ἀσχήμονας. ᾿Ἐπιμελὲς μὲν οὖν ἔστω τοῖς 

ἄρχουσι, μηϑὲν μήτε ἄγαλμα μήτε γραφὴν εἶναι 

τοιούτων πράξεων μίμησιν, εἰ μὴ παρὰ τισὶ 8ε- 

οἷς τοιούτοις, οἷς καὶ τὸν τωϑπϑασμὸν ἀποδίδωσιν 

ὃ νόμος. Πρὸς δὲ τούτοις ἀφίησιν ὃ νόμος καὶ 

ὑπὲρ αὑτῶν καὶ τέκνων καὶ γυναικῶν τιμαλφεῖν 
Ἁ ΄, ; 2 ; , τοὺς ϑεούς. Τοὺς δὲ νεωτέρους οὔτ᾽ ἰάμβων οὔ- 
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τε πωμῳδίας ϑεατὰς νομοθετητέον, πρὶν ἣ τὴν 

ἡλικίαν λάβωσιν, ἐν ἡ καὶ παταπλίδσεως ὑπάρξει 

κοινωνεῖν ἤδη καὶ μέϑης" καὶ τῆς ἐπὸ τῶν τοιού- 

τῶν γινομένης βλάβης ἀπαϑεῖς ἣ παιδεία ποιήσει 

πάντας. Νῦν μὲν οὖν τοῦτον ἐν παραδρομῇ πεποιή-" 

μεϑα τὸν λόγον, ὕστερον δ᾽ ἐπιστήσαντας δεῖ διο- 

ρίσαι μᾶλλον, εἴτε μὴ δεῖ πρῶτον εἴτε δεῖ, δια- 

πορήδαντας, καὶ πῶς δεῖ" πατὰ δὲ τὸν παρόντα 

καιρὸν ἐμνήσθημεν ὡς ἀναγκαῖον. Ἴσως γὰρ οὐ 

μαπῶς ἔλεγε τὸ τοιοῦτον Θεόδωρος ὁ τῆς τραγῷ- 

δίας ὑποκριτής" οὐδενὶ γὰρ πώποτε παρῆπεν ἕαυ- 

τοῦ προειδάγειν οὐδὲ τῶν εὐτελῶν ὑπομριτῶν, ὡς 

οἰκπειουμένων τῶν ϑεατῶν ταῖς πρώταις ἀκοαῖς. Συμ- 

βαίνει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ πρὸς τὰς τῶν ἀνθρώ- 

πων ὁμιλίας καὶ πρὸξ τὰς τῶν πραγμάτων" πάντα 

γὰρ στέργομεν τὰ πρῶτα μᾶλλον. “πὸ δεῖ τοῖς 

νέοις πάντα ποιεῖν ξένα τὰ φαῦλα, μάλιστα δ᾽ αὖ- 

τῶν ὅσα ἔχει ἢ μοχϑηρίαν ἢ δυσμένειαν. Ζ]ιελϑόν- 

τῶν δὲ τῶν πέντε ἐτῶν, τὰ δύο μέχρι τῶν ἑπτὰ 

δεῖ ϑεωροὺς ἤδη γίνεσθαι τῶν μαϑήσεων, ἃς δεή- 

ὅει μανϑάνειν αὐτούς. “00 δ᾽ εἰσὶν ἡλικίαι, πρὸς 

ἃς ἀναγπαῖον διῃρῆσϑαι τὴν παιδείαν μετὰ τὴν ἀπὸ 

τῶν ἑπτὰ μέχρι ἥβης. καὶ πάλιν μετὰ τὴν ἀφ᾽ ἥβης 

μέχρι τῶν ἑνὸς παὶ εἴποσιν ἐτῶν" οἵ γὰρ ταῖς ἑβδομάσι 

διαιροῦντες τὰς ἡλικίας ὡς ἐπιτοπολὺ λέγουσιν οὐ κα- 

λῶς. 4εῖ δὲ τῇ διαιρέσει τῆς φύσεως ἐπαπολουϑεῖν" πᾶ- 

δὰ γὰρ τέχνη καὶ παιδεία τὸ προσλεῖπον βούλεται τῆς 

φύσεως ἀναπληροῦν. Πρῶτον μὲν οὖν σπεπτέον εἰ 

ποιητέον τάξιν τινὰ περὶ τοὺς παῖδας" ἔπειτα πότερον 

συμφέρει κοινῇ ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν. ἢ 
Ἄ, κατ᾽ ἴδιον τρόπον, ὃ γίνεται καὶ νῦν ἐν ταῖς πλείσταις 

τῶν πόλεων" τρίτον δὲ, ποίαν τινὰ δεῖ ταύτην. 
, πᾳ---"Ἕ- 
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Ι. Ὅτι μὲν οὖν τῷ νομοθέτῃ μάλιστα πραγματευ- 

τέον περὶ τὴν τῶν νέων παιδείαν, οὐδεὶς ἂν ἀμφιδβη- 

τήσειε" καὶ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσιν οὐ γινόμενον τοῦ- 

το βλάπτει τὰς πολιτείας. 4Ζ]εῖ γὰρ πρὸς ἕκάστην 

[ΑῚ 

"" 

πολιτεύεσϑαι" τὸ γὰρ ἦϑος τῆς πολιτείας ἑκάστης 

τὸ οἰκεῖον καὶ φυλάττειν εἴωϑε τὴν πολιτείαν καὶ 

καϑίστησιν ἐξ ἀρχῆς: οἷον τὸ μὲν δημοκρατικὸν 

δημοπρατίαν, τὸ δ᾽ ὀλιγαρχιμὸν ὀλιγαρχίαν" αἰξὲὶ 

δὲ τὸ βέλτιστον ἦϑος βελτίονος αἴτιον ποϊιτείας. Ἔτε 

δὲ πρὸς πάδας δυνάμεις καὶ τέχνας ἐστὶν ἃ δεῖ προ- 

παιδεύεσϑαι, καὶ προεϑίξεσϑθαι πρὸς τὰς ἑκάστων 

ἐργασίας" ὥστε δῆλον ὅτι καὶ πρὸς τὰς τῆς ἀρε- 

τῆς πράξεις. Ἐπεὶ δ᾽ ἕν τὸ τέλος τῇ πόλει πάσῃ, 

φανερὸν, ὅτι καὶ τὴν παιδείαν μίαν καὶ τὴν αὖ- 

τὴν ἀναγκαῖον εἶναι πάντων" καὶ ταύτης τὴν ἐπι- 

μέλειαν εἶναι κοινὴν καὶ μὴ κατ᾽ ἰδίαν, ὃν τρόπον 

1ο 
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νῦν ἕκαστος ἐπιμελεῖται τῶν αὑτοῦ τένων, ἰδίᾳ 

τε καὶ μάϑησιν ἰδίαν, ἣν ἂν δόξῃ, διδάσκων. ἐΖίεῖ 

δὲ τῶν ποινῶν ποιεῖσθαι καὶ τὴν ἄσκησιν. “Ἅμα δὲ οὐ- 

δὲ χρὴ νομίξειν αὑτὸν αὐτῷ τινα εἶναι τῶν πολιτῶν, 

ἀλλὰ πάντας τῆς πόλεως" μόριον γὰρ ἕκαστος τῆς πόλε- 

ὡς' ἡ δ᾽ ἐπιμέλεια πέφυκεν ἑκάστου μορίου βλέπειν 

πρὸς τὴν τοῦ ὅλου ἐπιμέλειαν. Ἐπαινέδειε δ᾽ ἄν τις 

καὶ τοῦτο “απεδαιμονίουσ᾽ καὶ γὰρ πλείστην ποιοῦν- 

ται Ὁπουδὴν περὶ τοὺς παῖδας καὶ ποινῇ ταύτην. 

1ὸ Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας, παὶ ταύτην 

ποινὴν ποιητέον. φανερόν. Τίς δ᾽ ἐστὶν ἣ παιδεία, 

παὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανϑάνειν᾽" νῦν 

' γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων" οὐ γὰρ ταὐτὰ 

πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν μανϑάνειν τοὺς νέους οὔ- 

τε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον" οὐδὲ 

φανερὸν, πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλλον 

ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦϑος. Ἐκ τε τῆς ἐμποδὼν 

παιδείας ταραχώδης ἡἣ σπέψις, καὶ δῆλον οὐδὲν, πό- 

τερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸδ τὸν βίον ἢ τὰ τεί- 

20 γοντο πρὸς ὠρετὴν ἢ τὰ περιτῖά" πάντα γὰρ εἴληφε" 

ταῦτα ἨἘριτάς τινας, περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐϑέν 

ἐστιν ὁμολογούμενον" καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν 

αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν" ὥστ᾽ εὐλόγως διαφέ-" 

ρονται παὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς. 

Ππ. Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν 

χρησίμων, οὐκ ἄδηλον" ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρημένων 

τῶν τε ἐλευθέρων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευϑέρων, φα- 

γερόν" ὅτι τῶν τοτούτων δεῖ μετέχειν, ὅσα τῶν γρησί- 

μὼν ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. Βάναυσδον 

ὅο δ᾽ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτὸ νομίδειν, καὶ τέχνην ταύτην 

καὶ μάϑησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πρά- 

δεις τὰς τῆς ἐὠρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάξονται τὸ σῶ- 
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μα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν ψυχὴν ἢ τὴν διάνοιαν, 

“Πιὸ τάς τε τοιαύτας τέχνας, ὅσαι τὸ σῶμα παρα- 

σπευάξουσι χεῖρον διακεῖσθαι... βαναύσους καλοῦμεν, 

“καὶ τὰς μισϑαρνικὰς ἐργασίας" ἄσχολον γὰρ ποιοῦ- 

δι τὴν διάνοιαν καὶ ταπεινήν. Ἔστι δὲ καὶ τῶν 

ἐλευϑερίων ἐπιστημῶν μέχρε μέν τινος ἐνίων μετέ- 

χεῖν οὐκ ἀνελεύϑερον προσεδρεύειν δὲ λίαν πρὸς τὸ 

ἐντελὲς, ἔνοχον ταῖς εἰρημέναις βλάβαις. χει. δὲ 

πολλὴν διαφορὰν καὶ τὸ τίνος χάριν πράττει τις ἢ 

μανϑάνει" αὑτοῦ μὲν γὰρ χάριν ἢ φίλων ἣ δι ἐρε- 

τὴν, οὐρ ἀνελεύϑερον: ὃ δὲ αὐτὸ τοῦτο πράττων 

δι ἄλλους, πολλάκις ϑητικὸν καὶ δουλικὸν δόξειεν 

ἂν πράττειν. Αϊ μὲν οὖν καταβεβλημέναι νῦν μα- 

Θήσεις, παϑάπερ ἐλέχϑη πρότερον, ἐπαμφοτερίξου- 

διν. Ἔστι δὲ τέτταρα σχεδὸν, ἃ παιδεύειν εἰώϑα- 

σι, γρώμματα καὶ γυμναστικὴν καὶ μουσικὴν .. καὶ 

τέταρτον ἔνιοι γραφικήν᾽ τὴν μὲν γραμματικὴν καὶ 

γραφικὴν ὡς χρησίμους πρὸς τὸν βίον οὔσας παὶ 

πολυχρήστους. τὴν δὲ γυμναστικὴν ὡς συντείνου- 

ὅαν πρὸς ἀνδρίαν. Τὴν δὲ μουσικὴν ἤδη διαπορή- 

ὅειεν ἄν τις" νῦν μὲν γὰρ ὡς ἡδονῆς χάριν οἵ πλεῖ- 

στοι μετέχουσιν αὐτῆς οἱ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἔταξαν ἐν 

παιδείᾳ. διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν ζητεῖν, ὅπερ πολ- 

λάπκις εἴρηται. μὴ μόνον ἀσχολεῖν ὀρθῶς, ἀλλὰ καὶ 

δχολάξειν δύνασϑαι καλῶς. Αὕτη γὰρ ἀρχὴ πάν- 

τῶν: ἵνα καὶ πάλιν εἴπωμεν περὶ αὐτῆς. Εἰ γὰρ 

ἄμφω μὲν δεῖ, μᾶλλον δὲ αἱρετὸν τὸ σχολάξειν τὴς 

ἀσχολίας, καὶ ὅλως δητητέον, τί ποιοῦντας δεῖ 6δ.χο- 

λάξειν' οὐ γὰρ δὴ παίξοντας' τέλος γὰρ ὠναγρ»ιαῖ-: 

ον εἶναι τοῦ βίου τὴν παιδιὰν ἡμῖν. Εἰ δὲ τοῦτο 

ἀδύνατον, καὶ μᾶλλον ἐν ταῖς ἀσχολίαις χρηστέον 

ταῖς παιδιαῖς" ὁ γὰρ πονῶν δεῖται τῆς ἀναπαύσεως" 
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ἢ δὲ παιδιὰ χάριν ἀναπαύσεώς ἐστι τὸ δ᾽ ἐσχο- 

λεῖν συμβαίνει μετὰ πόνου καὶ συντονίας" διὰ τοῦ- 

το δεῖ παιδιὰς εἰσάγεσθαι καιροφυλακοῦντας τὴν 

χρῆσιν, ὡς προσάγοντας φαρμακείας χάριν" ἄνεσις 

γὰρ ἢ τοιαύτη κίνησις τῆς ψυχῆς, καὶ διὰ τὴν ἥδο- 

γὴν ἀπάναυσις. Τὸ δὲ σχολάξειν ἔχειν αὐτὸ δοκεῖ 

τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὸ ξδῆν μαπᾶ- 

ρίως. Τοῦτο δ᾽ οὐ τοῖς ἀσχολοῦσιν ὑπάρχεις ἀλλὰ 

τοῖς δχολάξουσιν: ὃ μὲν γὰρ ἀσχολῶν ἕνεκα τινὸς 

ἀσχολεῖ τέλους ὡς οὐχ ὑπάρχοντος" ἢ δ᾽ εὐδατῖμο- 

ψία τέλος ἐστὶν, ἣν οὐ μετὰ λύπης ἀλλὰ μεϑ’ ἣδο- 

γῆς οἴονται πάντες εἶναι. Τ᾽ αὐτὴν μέντοι τὴν ἣδο- 

γὴν οὐκέτι τὴν αὐτὴν τιϑέασιν, ἀλλὰ καϑ' ἑαυτοὺς 

ἕκαστος, καὶ τὴν ἕξιν τὴν αὑτῶν" ὁ δ᾽ ἄριστος τὴν 

ἀρίστην καὶ τὴν ἀπὸ τῶν καλλίστων" ὥστε φανε- 

ρὸν, ὅτι δεῖ καὶ πρὸς τὴν ἐν τῇ διαγωγῇ σχολὴν 

μανϑάνειν ἄττα "αὶ παιδεύεσϑαι, καὶ ταῦτα μὲν 

τὰ παιδεύματα καὶ ταὐύτας τὰς μαϑήσεις ἑαυτῶν εἶ- 

γαι χάριν, τὰς δὲ πρὸς τὴν ἀσχολίαν ὡς ἀναγπκαίας 

μαὶ χάριν ἄλλων. Ζιὸ καὶ τὴν μουσικὴν οἱ πρότε- 

ρον εἰς παιδείαν ἔταξαν οὐχ ὡς ἀναγκαῖον" οὐδὲν 

γὰρ ἔχει τοιοῦτον" οὐδ᾽ ὡς γρήσιμον, ὥσπερ τὰ 

γράμματα πρὸς χρηματισμὸν καὶ πρὸς οἰκονομίαν 

καὶ πρὸς μάϑησιν καὶ πρὸς πολιτικὰς πράξεις πολ- 

λάς" (δοκεῖ δὲ καὶ γραφικὴ χρήσιμος εἶναι πρὸς τὸ 

Ἐρίνειν τὰ τῶν τεχνιτῶν ἔργα πάλλιον) οὐδ᾽ αὖ πα- 

ϑάπερ ἣ γυμναστικὴ πρὸς ὑγίειαν καὶ ἀλκὴν" οὐ- 

δέτερον γὰρ τούτων δρῶμεν γινόμενον ἐγ τῆς μου- 

σικῇς. “είπεται τοίνυν πρὸς τὴν ἐν τῇ δχολῇ δια: 

γωγήν" εἰς ὅπερ. καὶ φαίνονται παράγοντες αὐτήν" 

ἣν γὰρ οἴονται διαγωγὴν εἶναι τῶν ἐλευθέρων, ἐν 

ταύτῃ τάττουσι. “Ζιόπερ Ὅμηρος οὕτως ἐποίησεν 
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ἀλλ᾽ οἷον μέν ἐστι καλεῖν ἐπὶ δαῖτα ϑαλείην" 

καὶ οὕτω προειπὼν ἑτέρους τινὰς. 

ἐξ οἵ χαλέουσιν ἀοιδόν, 

φησὶν, 
.« ΄ «“ 

ο γὲν τερπύσιν ἀπανταὰς ἡ 

καὶ ἐν ἄλλοις δέ φησιν Ὀδυσσεὺς ταύτην ἀρίστην εἷς 

γας διαγωγὴν, ὅταν εὐφραινομένων τῶν ἀνθρώπων 

δαιτυμόνες, ὃ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκονάζωνται ἀοιδοῦ 

ἥμενοι ΠΑ͂Σ ίης. 

ΠῚ. Ὅτι μὲν τοίνυν ἐστὲ παιδεία τις, ἣν σὐχ 

ὡς 'χρηδσίμην παιδευτέον τοὺς υἱεῖς, οὐδ᾽ ὡς ἐναγ- 

γκαῖον, ἀλλ᾽ ὡς ἐλευϑέριον. καὶ καλὴν, φανερόν ἐστι. 

Πότερον δὲ μία τὸν. ἀὠἀριμὸν ἢ πλείους. καὶ τίνες 

αὗται καὶ πῶς, ὕστερον λεκτέον περὶ αὐτῶν. Νῦν 

δὲ τοσοῦτον ἡμῖν εἶναι πρὸ ὅδοῦ γέγονεν, ὅτι παὶ 

παρὰ τῶν ἀρχαίων ἔχομέν τινα μαρτυρίαν ἐκ τῶν 

καταβεβλημένων παιδευμάτων." ἢ γὰρ μουσικὴ τοῦ- 

τὸ ποιεῖ δῆλον. Ἔτι δὲ καὶ τῶν χρησίμων ὅτι δεῖ 

τινα παιδεύεσϑαι τοὺς παῖδας, οὐ μόνον διὰ τὸ χρή- 

σιμον, οἷον τὴν τῶν γραμμάτων μάϑησιν, ἀλλὰ 

παὶ διὰ τὸ πολλὰς ἐνδέχεσθαι γίγεσϑαι δ αὐτῶν 

μαϑήσεις ἑτέρας. Ὁμοίως δὲ καὶ τὴν γραφικὴν, οὐχ 

ἵνα ἐν τοῖς ἰδίοις ὠνίοις μὴ διαβιαρτάνωσιν, ἀλλ᾽ 

ὥσιν εγεξαπάτητοι ποὸς τὴν τῶν σκευῶν ὠνήν. τε 

μπαὶ πρᾶσιν, ἢ μᾶλλον δζι ποιεῖ ϑεωρητικμὸν τοῦ πε- 

ρὶ τὰ σώματα κάλλουα Τὸ δὲ ξητεῖν πανταχοῦ τὸ 

χρήσιμον ἥκιστα ἀρμόττει τοῖς μεγαλοψύχοις καὶ 

τοῖς ἐλευθέροις. ᾿Επεὶ δὲ φανερὸν, πότερον τοῖς ἔ- 

Θεόι παιδευτέον ἢ τῷ λόγῳ καὶ περὶ τὸ σῶμα πρό- 

τερον ἢ τὴν διάνοιαν, δῆλον ἐμ τούτων, ὅτι πα- 

ραδοτέον τοὺς παῖδας γυμναστικῇ καὶ παιδοτριβικῇ " 

τούτων γὰρ ἣ μὲν ποιάν τινα ποιεῖ τὴν ἕξιν τοῦ 
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σώματος, ἡ δὲ τὰ ἔργα. Νῦν μὲν οὖν αἱ μάλιστα 

δοκμοῦδα: τῶν πόλεων ἐπιμελεῖσθαι τῶν παΐδων αἱ 

μὲν ἀϑλητικὴν ἕξιν ἐμποιοῦσι, λωβώμεναι τά τε εἴ- 

δὴ καὶ τὴν αὔξησιν τῶν σωμάτων" οἱ δὲ Πάκωνες 

ταύτην μὲν οὐχ ἥμαρτον τὴν ἁμαρτίαν, ϑηριώδεις 

δ᾽’ ἀπεργάξονται τοῖς πόνοις, ὡς τοῦτο πρὸς ἀνδρί- 

αν μάλιστα συμφέρον. Καίτοι, παϑάπερ εἴρηταε 

πολλάκις, οὔτε πρὸς μίαν οὔτε πρὸς μάλιστα ταύ- 

τὴν βλέποντα ποιητέον τὴν ἐπιμέλειαν" εἴ τε καὶ 

πρὸς ταύτην, οὐδὲ τοῦτο ἐξευρίσπουσιν" οὔτε γὰρ 

ἐν τοῖς ἄλλοις φώοις οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν ἐϑνῶν δρῶμεν τὴν 

ἀνδρίαν ἀκολουθοῦσαν τοῖς ὠγριωτάτοις, ελλὰ μᾶλ- 

λον τοῖς ἡμερωτέροις καὶ λεοντώδεσιν ἤϑεσι. 1ολ- 

λὰ δ᾽ ἐστὶ τῶν ἐθνῶν, ἃ πρὸς τὸ κτείνειν καὶ πρὸς 

τὴν ἀνυρωποφαγίαν εὐχερῶς ἔχει, καθάπερ τῶν πε- 

ρὶ τὸν Πόντον ᾿4χαιοί τε καὶ Ἡνίοχοι, καὶ τῶν ἤ- 

πειρωτιμῶν ἐθνῶν ἕτερα, τὰ μὲν ὁμοίως τούτοις, τὰ 

δὲ μᾶλλον: ἃ λῃστιμὰ μέν ἐστιν, ἀνδρίας δ᾽ οὐ 

μετειλήφασιν. Ἔτι δ᾽ αὐτοὺς τοὺς “άκπωνας ἴσμεν, 

ἕως μὲν αὐτοὶ προσήδρευον ταῖς φιλοπονίαις, ὕπερ- 

ἔχοντας τῶν ἄλλων" νῦν δὲ παὶ τοῖς γυμνασίοις καὶ 

τοῖς πολεμικοῖς ἀγῶσι λειπομένους ἑτέρων" οὐ γὰρ 

τῷ τοὺς νέους γυμνάδειν τὸν τρόπον τοῦτον διέφερον, 

ἀλλὰ τῷ μόνον μὴ πρὸς ἀσκοῦντας ἀσκεῖν. Ὥστε τὸ 

καλὸν ἀλλ’ οὐ τὸ ϑηριῶδες δεῖ πρωταγωνιστεῖν" οὐ 

γὰρ λύκος οὐδὲ τῶν ἄλλων ϑηρίων ἀγωνίσαιτο ἂν 

οὐθένα καλὸν κίνδυνον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνὴρ ἐγαϑός. 

Οἱ δὲ λίαν εἰς ταῦτα ἀνέντες, τοὺς παῖδας παὶ τῶν 

ὠναγκαίων ἀπαιδαγώγους ποιήσαντες, βαναύσους 

κπατεργάξονται κατά γε τὸ ἀληϑὲς, πρὸς ἕν τε μό- 

νον ἔργον τῇ πολιτικῇ χρησίμους ποιήσαντες, καὶ 

πρὸς τοῦτο χεῖρον, ὥς φησιν ὁ λόγος. ἑτέρων. «Δεῖ 
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δὲ οὐκ ἐκ τῶν προτέρων ἔργων κρίνειν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 

γῦν: ἀνταγωνιστὰς γὰρ τῆς παιδείας νῦν ἔχουσι, 

πρότερον δ᾽ οὐη εἶχον. ΐ 

ΠΙ. Ὅτι μὲν οὖν χρηστέον τῇ γυμναστικῇ καὶ 

πῶς χρηστέον, ὁμολογούμενόν ἐστι" μέχρι μὲν γὰρ 

ἤβης κουφότερα γυμνάσια προσοιστέον, τὴν βίαιον 

τροφὴν καὶ τοὺς πρὸς ἀνάγπην πόνους ἀπείρμοντας, 

ἥνᾳ μηϑὲν ἐμπόδιον ἢ πρὸς τὴν. αὔξησιν. Σημεῖαν 

γὰρ οὐ μιμρὸν, ὅτι δύνανται τοῦτο παρασπευάξειν" 

ἐν γὰρ τοῖς Ὀλυμπιονίκαις δύο τις ἂν ἢ τρεῖς εὕροε τὸ 

τοὺς αὐτοὺς νενικηκότας ἄνδρας τε καὶ παῖδας, διὰ 

τὸ νέους ἀσκοῦντας ἐὠφαιρεῖσϑαι τὴν δύναμιν ὑπὸ 

τῶν ἀναγκαίων γυμνασίων. Ὅταν δ᾽ ἀφ’ ἥβης ἔτη 

τρία πρὸς τοῖς ἄλλοις μαϑήμασι γένωνται, τότε ἄρ- 

μόττει καὶ τοῖς πόνοις καὶ ταῖς ἀναγποφαγίαις πα- 

ταλαμβάνειν τὴν ἐχομένην ἡλικίαν" ἅμα γὰρ τῇ τε 

διανοίᾳ καὶ τῷ σώματι. διαπονεῖν οὐ δεῖ" τοὐναντίον 

γὰρ ἑκάτερος ἀπεργάξεσϑθαι πέφυκε τῶν πόνων, ἐμ- 

᾿ποδίξων. ὁ μὲν τοῦ σώματος πόνος τὴν διάνοιαν, ὃ 

“δὲ ταύτης τὸ σῶμα Περὶ δὲ μουσικῆς ἔγια μὲν διὴῆ- ιρ 

πορήπκαμεν τῷ λόγῳ καὶ πρότερον. καλῶς δ᾽ ἔχει 

καὶ νῦν ἀναλαβόντας αὐτὰ προαγαγεῖν, ἵνα ὥσπερ 

ἐνδόσιμον γένηται τοῖς λόγοις, οὺς ἄν τις εἴποι ἀπο- 

φαινόμενος περὶ αὐτῆς. Οὔτε γὰρ τίνα ἔχει δύνα- 

μιν. ῥάδιον περὶ αὐτῆς διελεῖν, οὔτε τίκος δεῖ χά- 

ριῖν μετέχειν αὐτῆς. πότερον παιδιᾶς. ἕνεκα καὶ ἀνα- 

παύσεως, καθάπερ ὕπνου καὶ μέϑης" ταῦτα γὰρ 

καϑ᾽ αὑτὰ μὲν οὐδὲ τῶν σπουδαίων, ἐλλ’ ἡδέα καὶ 

ἅμα παύει μέριμναν, ὥς φησιν Εὐριπίδης - διὸ καὶ 

«τάττουσιν αὐτὴν καὶ χρῶνται πᾶσε τούτοις ὁμοίως 50 

οἴνῳ καὶ μέϑῃ καὶ μουσικῇ τιϑέασι δὲ καὶ τὴν ὄρ- 

χηδιν ἐν τούτοιξ. Ἢ μᾶλλον οἰητέον πρὸς ἀρετήν τι 
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» 
τείνειν τὴν μουσικὴν, ὡς δυναμένην, παϑάπερ ἢ 

γυμναστικὴ τὸ σῶμα ποιόν τι παρεσπευάξει, καὶ τὴν 

μουσικὴν τὸ ἦϑος ποιόν τι ποιεῖν, ἐθίξουσαν δύνα- 

ὅϑαι χαίρειν ὀρθῶς" ἢ πρὸς διαγωγήν τι συμβάλλε- 

ται καὶ πρὸς φρόνησιν; καὶ γὰῤ τοῦτο τρίτον ϑετέ- 

ον τῶν εἰρημένων. Ὅτι μὲν οὖν δεῖ τοὺς νέους μὴ 

παιδιᾶς ἕνεκα παιδεύειν, οὐκ ἄδηλον" οὐ γὰρ παΐί- 

δουσι μανθάνοντες" μετὰ λύπης γὰρ ἣ μάϑησις - ἀλ- 

λὰ μὴν οὐδὲ διαγωγήν τὲ παισὶν ἁρμόττει καὶ ταῖς 

ἡλικίαις ἀποδιδόναι ταῖς τοιαύταις " οὐθενὶ γὰρ ἀτε- 

λεῖ προδήνιει τέλος. ᾿᾽4λλ’ ἴσως ἂν δόξειεν ἣ τῶν 

παίδων σπουδὴ παιδιᾶς εἶναι χώριν ἀνδράσι γενομέ- 

γοις παὶ τελειωϑθεῖσιν. ᾿4“λλ᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἐστὶ τοιοῦτον, 

τίνος ἂν ἕνεκα δέοι μανϑάνειν αὐτοὺς, ἀλλὰ μὴ, πα- 

ϑάπερ οἵ τῶν Περσῶν καὶ Μήδων βασιλεῖς, δι’ ἄλ- 

λῶν αὐτὸ ποιούντων μεταλαμβάνειν τῆς ἡδονῆς παὶ 

τῆς μαϑήσεωςφ; καὶ γὰρ ἀναγκαῖον βέλτιον ἀπεργά- 

δεῦϑαι τοὺς αὐτὸ τοῦτο πεποιημένους ἔργον καὶ τέ- 

χνην τῶν τοσοῦτον χρόνον ἐπιμελουμένων, ὅσον πρὸς 

μάϑησιν μόνον. Εἰ δὲ δεῖ τὰ ἐδιαῦτα διαπονεῖν αὐ- 

τοὺς, καὶ περὶ τὴν τῶν ὄψων πραγματείαν αὐτοὺς 

ἂν δέοι παρασκευάξειν" ἀλλ’ ἄτοπον. Τὴν δ᾽ αὐτὴν 

ἀπορίαν. ἔχει καὶ εἰ δύναται τὰ ἤϑη βελτίω ποιεῖν" 

ταῦτα γὰρ τί δεῖ μανϑάνειν αὐτοὺς, ἀλλ᾽’ οὐχ ἕτέ- 

ρὼν ἀκούοντας ὀρϑῶς τε χαίρειν. καὶ δύνασϑαι κρί- 

γεῖν; ὥσπερ οἱ ΤΠ άπκπωνες" ἐκεῖνοι γὰρ οὐ μανϑέγον- 

τὲς ὅμως δύνανται Ἠρίνειν ὀρθῶς, ὥς φασι, τὰ χγρὴ- 

στὰ καὶ τὰ μὴ χρηστὰ τῶν μελῶν. ὋὉ δ᾽ αὐτὸς λό- 

γος μὰν εἰ πρὸς εὐημερίαν καὶ διαγωγὴν ἐλευϑέρτον 

χρηστέον αὐτῇ" τί γὰρ δεῖ μανϑάνειν αὐτοὺς, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἑτέρων χρωμένων ἀπολαύειν; Σποπεῖν δ᾽ ἔξεστι 

τὴν ὑπόληψιν ἣν ἔχομεν περὶ τῶν ϑεῶν᾽ 
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ἘΠ οὐδὲ] “γὰρ ὁ Ζεὺς αὐτὸς ἀείδει καὶ κιϑαρίφεὶ 

τοῖς ποιηταῖς" ἀλλὰ καὶ βαναύσους καλοῦμεν τοὺς 

τοιούτους, καὶ τὸ πράττειν οὐκ ἀνδρὸς μὴ μεϑύον- 

τος ἢ παίξοντος. ᾿᾽Δλλ᾽’ ἴσως περὶ μὲν τούτων ὕστε- 

ρον ἐπισπεπτέον. 

γ. Ἢ δὲ πρώτη δήτησίς ἐστι, πότερον οὐ ϑετέ- 

ον εἰς παιδείαν τὴν μουσικὴν ἢ ϑετέον; καὶ τί δύνα- 

ται τῶν διαπορηϑέντων τριῶν, πότερον παιδείαν ἢ 

παιδιὰν ἢ διαγωγήν; Εὐλόγως δ᾽ εἰς πάντα τάττε- 

ται, καὶ φαίνεται μετέχειν. Ἥ τε γὰρ παιδιὰ χάριν 

ἀναπαύσεώς ἐστι" τὴν δ᾽ ἀνάπαυσιν ἀναγπαῖον ἡδεῖ- 

αν εἷναι" τῆς γὰρ διὰ τῶν πόνων λύπης ἰατρεία τίς 

ἐστι. Καὶ τὴν διαγωγὴν ὁμολογουμένως δεῖ μὴ μό- 

ψον ἔχειν τὸ καλὸν ἀλλὰ καὶ τὴν ἡδονήν" τὸ γὰρ εὖ- 

δαιμονεῖν ἐξ ἀμφοτέρων τούτων ἐστί: τὴν δὲ μουσικὴν 

πάντες εἶναί φαμεν τῶν ἡδίστων καὶ ψιλὴν οὖσαν 

καὶ μετὰ μελῳδίας. Φησὶ γοῦν καὶ Ἰουδαῖος εἶναι 

βοοτοῖς ἥδιστον ἀείδειν " 

διὸ καὶ εἶς τὰς συνουσίας καὶ διαγωγὰς εὐλόγως 

παραλαμβάνουσιν αὐτὴν, ὡς δυναμένην εὐφραΐνειν. 

Ὥστε καὶ ἐντεῦϑεν ἄν τις ὑπολάβοι παιδεύεσϑαι δεῖν 

αὐτὴν τοὺς νεωτέρους. Ὅσα γὰρ ἀβλαβῆ τῶν ἡἣδέ- 

ὧν. οὐ μόνον ἁρμόττει πρὸς τὸ τέλος, ἀλλὰ καὶ 

πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν. Ἐπεὶ δὲ ἐν μὲν τῷ τέλει συμ- 

βαίνει τοῖς ἀνδρώποις ὀλιγάκις γίνεσθαι, πολλάγας 

δὲ ἀναπαύονται καὶ χρῶνται ταῖς παιδιαῖς, οὐχ ὅσον 

ἐπὶ πλέον ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἡδονὴν, χρήσιμον ἂν 

εἴη διαναπαύειν ἐν ταῖς ἀπὸ ταύτης ἡδοναῖς. Συμ:-: 

βέβηκε δὲ τοῖς ἀνθρώποις ποιεῖσθαι τὰς παιδιὰς τέ- 

λος" ἔχει γὰρ ἴσως ἥδονήν τινα καὶ τὸ τέλος, ἀλλ᾽ 

οὐ τὴν τυχοῦσαν" δητοῦντες δὲ ταύτην λαμβάνουσιν 

ὡς ταύτην ἐκείνην, διὰ τὸ τῷ τέλει τῶν πράξεων 
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ἔχειν ὁμοίωμά τι. Τό τε γὰρ τέλος οὐδενὸς τῶν ἐσο- 

μένων χάριν αἱρετὸν, παὶ αἷ τοιαῦται τῶν ἡδονῶν 

οὐδενός εἰόι τῶν ἐσομένων ἕνεκεν, εἰλλὰ τῶν γεγονό- 

των. οἷον πόνων "αἱ λύπης. “21. ἣν μὲν οὖν αἰτίαν 

ξητοῦσι τὴν εὐδαιμονίαν γίνεσϑαι διὰ τούτων τῶν 

ἡδονῶν, ταύτην ἄν τις εἰκότως ὑπολάβοι τὴν αἰτίαν. 

Περὶ δὲ τοῦ ποινωνεῖν τῆς μουσικῆς οὐ διὰ ταύτην 

μόνην ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ χρήσιμον εἶναι πρὸς τὰς ὠνα- 

παύσεις, ὡς ἔοικεν, οὐ μὴν ἀλλὰ ξητητέον, μή πα- 

τε τοῦτο μὲν συμβέβηκε, τιμιωτέρα δ᾽ αὐτῆς ἣ φύ- 

σις ἐστὶν ἢ κατὰ τὴν εἰρημένην χρεΐαν. παὶ δεῖ μὴ 

μόνον τῆς ποινῆς, ἡδονῆς μετέχειν ἀπ᾽ αὐτῆς, ἧς ἔ- 

χουσι πάντες αἴσθησιν, (ἔχει γὰρ ἣ μουσικὴ τὴν ἧ- 

δονὴν φυσικήν διὸ πάσαις ἡλικίαις καὶ πᾶσιν ἤϑε-. 

σιν ἢ χρῆσις αὐτῆς ἐστι προσφιλής.) ἀλλ’ δρᾶν, εἴ 

πὴ καὶ πρὸς τὸ ἦϑος συντείνει κὰὶ πρὰς τὴν ψυ- 

χήν. Τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη δῆλον, εἰ ποιοέ τινὲς τὰ ἤϑη 

γινόμεθα δι’ αὐτῆς. ““λλὰ μὴν ὅτε γινόμεϑα ποιοί 

τινες, “δῆλον διὰ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων, οὐχ ἥπι- 

ὅτα δὲ καὶ διὰ τῶν Ὀλύμπου μελῶν. Ταῦτα γὰρ 

ὁμολογουμένως ποιεῖ τὰς ψυχὰς ἐνϑπουσιαστικάς" ὃ 

δ᾽ ἐνθουσιαδσμὸς τοῦ περὶ τὴν φυχὴν ἤϑους πάϑος 

ἐστίν. Ἔτι δὲ ἀπροώμενοι τῶν μιμήσεων γένον- 

ται πάντες συμπαϑεῖς καὶ χωρὶς τῶν ῥυδπμῶν παὶ 

τῶν μελῶν αὐτῶν. Ἐπεὶ δὲ συμβέβηπεν εἶναι τὴν 

"μουσικὴν τῶν ἡδέων, τὴν δ᾽ ἀρετὴν περὶ τὸ χαΐ- 

ρειῖν ὀρϑῶς παὶ φιλεῖν καὶ μισεῖν, δεῖ δηλονό- 

τι μανϑδάνειν καὶ δυνεϑπίξεσϑαι μηδὲν οὕτως, ὡς 

τὸ Ἐρίνειν ὀρθῶς καὶ τὸ χαίρειν τοῖς ἐπιεικέσιν ἤ- 

ϑεόι καὶ ταῖς παλαῖς πράξεσιν. Ἔστι δὲ ὁμοιώ- 

ματα μάλιστα παρὰ τὰς ἀληθινὰς φύδεις ἐν τοῖς 

ῥυθμοῖς καὶ τοῖς μέλεσιν ὀργῆς παὶ πρᾳότητος. ἔτει 
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δ᾽ ἀνδρίας καὶ σωφροσύνης καὶ πάντων τῶν ἐναν- 

τίων τούτοις καὶ τῶν ἄλλων ἠθικῶν. Ζῆλον δὲ ἐπ 

τῶν ἔργων, μεταβάλλομεν γὰρ τὴν ψυχὴν ἀπκροώ- 

μενοι τοιούτων. Ὁ δ᾽ ἐν τοῖς ὁμοίοις ἐθιόμὸς τοῦ 

λυπεῖσθαι παὶ χαίρειν ἐγγύς ἐστι τῷ πρὸς τὴν 

ἀλήϑειαν τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον. οἷον εἴ τις χαΐ- 

ρει τὴν εἰκόνα τινὸς ϑεώμενος μὴ δι’ ἄλλην αἰτίαν, 

ἀλλὰ διὰ τὴν μορφὴν αὐτὴν, ἀναγκαῖον τούτῳ καὶ 

αὐτὴν ἐκείνην τὴν ϑεωρίαν, οὗ τὴν εἰκόνα ϑεωρεῖ, 

ἡδεῖαν εἶναι. Συμβέβηκε δὲ τῶν αἰσθητῶν ἐν μὲν 

τοῖς ἄλλοις μηϑὲν ὑπάρχειν δμοίῳμα τοῖς ἤϑεσιν, 

οἷον ἐν τοῖς ἁπτοῖς καὶ τοῖς γευστοῖς, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 

δρατοῖς ἠρέμα σχήματα γάρ ἐστε τοιαῦτα. ἀλλ᾽ 

ἐπὶ μιμρὸν, καὶ πάντες τῆς τοιχύτης αἰστήσεως ποι- 

γωνοῦσιν. Ἔτι δὲ οὐρμ ἔστι ταῦτα ὁμοεώματα τῶν ἠθῶν, 

ἀλλὰ δημεῖα μᾶλλον τὰ γινόμενα σχήματα καὶ χρώμα- 

τα τῶν ἠδῶν: καὶ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐπὶ τοῦ σώματος ἐν τοῖς 

πάϑεσιν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅδον διαφέρει καὶ περὶ τὴν τού- 

τῶν ϑεωρίαν, δεῖ μὴ τὰ Παύσωνος ϑεωρεῖν τοὺς νέους, 

ἀλλὰ τὰ Πολυγνώτου κὰν εἴ τις ἄλλος τῶν γραφέων ἢ 

τῶν ἀγαλματοποιῶν ἐστιν ἠϑικός. Ἐν δὲ τοῖς μέλεσιν 

αὐτοῖς ἐότι μιμήματα τῶν ἠθῶν, καὶ τοῦτ᾽ ἐστὲ φανε- 

ρόν: εὐθὺς γὰρ ἡ τῶν ἁρμονιῷν διέστηκε φύσις, ὥστε 

ἀκούοντας ἄλλως διατίϑεσθαι καὶ μὴ τὸν αὐτὸν ἔχειν 

τρόπον πρὸς ἑκάστην αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς μὲν ἐνίας 

ὀδυρτικωτέρως καὶ συνεστηκότως μᾶλλον. οἷον πρὸς 

τὴν μιξολυδιστὶ καλουμένην", πρὸς δὲ τὰς μαλαπω- 

τέρως τὴν διάνοιαν, οἷον πρὸς τὰς ὠνειμένας" μέ- 

σως δὲ καὶ καϑεστημότῳς μάλιστα πρὸς ἑἕτέραν, 

οἷον δογεῖ ποιεῖν ἢ δωριστὶ μόνη τῶν ἁρμονιῶν" ἐν- 

ϑουσιαστικοὺς δ᾽ ἣ φρυγιστί. Ταῦτα γὰρ παλῶς 

λέγουσιν οἱ περὶ τὴν παιδείαν ταύτην περιλοδοφη- 
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κότες" λαμβάνουσι γὰρ τὰ μαρτύρια τῶν λόγων ἐξ 

αὐτῶν τῶν ἔργων. Τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον ἔχει παὶ 

τὰ περὶ τοὺς ῥυθμούς" οἵ μὲν γὰρ ἦϑος ἔχουσε στα- 

σιμώτερον, οἱ δὲ κινητικόν" καὶ τούτων οἵ μὲν φορ- 

τικπωτέρας ἔχουσι τὰς πινήσεις, οἵ δὲ ἐλευϑερτῶτέ- 

ρας. Ἐπ μὲν οὖν τούτων φανερὸν ὅτι δύναται ποιόν 

τι τὸ τῆς ψυχῆς ἦϑος ἢ μουσικὴ παρασπκευάξειν. Εἰ 

δὲ τοῦτο δύναται ποιεῖν, δῆλον. ὅτι προσακτέον καὶ 

παιδευτέον ἐν αὐτῇ τοὺς νέους. Ἔχει δὲ ἄρμοδόντως 

πρὸς τὴν φύσιν τὴν τηλικαύτην ἢ διδασκαλία τῆς 

μουσιπῆς" οἵ μὲν γὰρ νέοι διὰ τὴν ἡλικίαν ἀνήδυν: 

τον οὐδὲν ὑπομένουσιν ἑκόντες" ἢἣ δὲ μουσικὴ φύσει 

τῶν ἡδυσμένων ἐστί. Καί τις ἔοικε συγγένεια ταῖς 

ἁρμονίαις καὶ τοῖς ῥυθμοῖς εἴνατ᾽' διὸ πολλοί φασι 

τῶν δοφῶν οἱ μὲν ἁρμονίαν εἶναι τὴν ψυχὴν, οἱ δ᾽ 

ἔχειν ἁρμονίαν. 

ΥἹ. Πότερον δὲ δεῖ μανϑάνειν αὐτοὺς ἀδοντας 

τε καὶ χειρουργοῦντας ἢ μὴ. καϑάπερ ἠπορήϑη πρό- 

τερον. νῦν λεκτέον. Οὐ ἄδηλον δὲ, ὅτε πολλὴν ἔχει 

διαφορὰν πρὸς τὸ γίνεσθαι ποιούς τιναξ, ἐάν "τις 

αὐτὸς κοινωνῇ τῶν ἔργων." ἕν γάρ τι τῶν ἀδυνάτων 

ἢ χαλεπῶν ἐστι τοὺς μὴ ποινωνήσαντας τῶν ἔργων 

κριτὰς γενέσθαι καὶ σπουδαίους. “Ἅμα δὲ καὶ δεῖ 

παῖδας ἔχειν τινὰ διατριβήν" καὶ τὴν ᾿ρχύτου πλα- 

ταγὴν οἴεσϑαι γενέσθαι καλῶς. ἣν διδόασι τοῖς παῖτ- 

δίοις, ὅπως χρώμενοι ταύτῃ μηδὲν παταγνύωσε τῶν 

κατὰ τὴν οἰκίαν" οὐ γὰρ δύναται τὸ νέον ἡσυχάξειν" 

«Αὕτη μὲν οὖν ἐστι τοῖς νηπίοις ἁρμόττουσα τῶν παι- 

διῶν, ἢ δὲ παιδεία πλαταγὴ τοῖς μείξοσε τῶν νέ- 

ὧν. Ὅτι μὲν οὖν παιδευτέον τὴν μουσικὴν οὕτως, 

ὥστε καὶ ποινωνεῖν τῶν ἔργων. φανερὸν ἐκ τῶν τοι-. 

ούτων. Τὸ δὲ πρέπον καὶ τὸ μὴ πρέπον ταῖς ἢλι- 



εὐβξῆσλος τα [1Β. ΥΠ|. ΘΑΡ. Τι. 

πίαις οὐ χαλεπὸν διορίσαι, καὶ λῦδαι πρὸς τοὺς φά- 

ὅποντας βάναυσον εἶναι τὴν ἐπιμέλειαν. Πρῶτον 

"μὲν γὰρ, ἐπεὶ τοῦ κρίνειν χάριν μετέχειν δεῖ τῶν ἔρ- 

γῶν, διὰ τοῦτο χρὴ νέους μὲν ὄντας χρῆσϑαι τοῖς 

ἔργοις, πρεσβυτέρους δὲ γινομένους τῶν μὲν ἔργων 

ἀφεῖσθαι, δύνασθαι δὲ τὰ καλὰ πρίνειν, παὶ χαί- 

ρειῖν ὀρϑῶς διὰ τὴν μάϑησιν τὴν γενομένην ἐν τῇ 

γεότητι. Περὶ δὲ τῆς ἐπιτιμήσεως, ἥν τινὲς ἐπιτιμῶ- 

σιν, ὡς ποιούσης τῆς μουσικῆς βαναύσους. οὐ χαλε- 

πὸν λῦσαι, σκεψαμένους, μέχρι τε πόσου τῶν ἔργων 

ποινωνητέον τοῖς πρὸς ἀρετὴν παιδευομένοις πολιτι- 

κὴν, καὶ ποίων μελῶν καὶ ποίων ῥυϑμῶν ποινωνη- 

τέον. ἔτι δὲ ἐν ποίοις ὀργάνοις τὴν μάϑησιν ποιητέ- 

ον καὶ γὰρ τοῦτο διαφέρειν εἰκός" ἐν τούτοις γὰρ 

ἡ λύσις ἐστὶ τῆς ἐπιτιμήσεως. Οὐδὲν γὰρ κωλύεε 

τρόπους τινὰς τῆς μουσικῆς ἀπεργάξεσϑαι τὸ λεχϑέν. 

Φανερὸν τοίνυν, ὅτι δεῖ τὴν μάϑησιν αὐτῆς μήτε ἐμ- 

ποδίφειν πρὸς τὰς ὕστερον πράξεις. μήτε τὸ σῶμα 

ποιεῖν βάναυσον καὶ ἄχρηστον πρὸς τὰς πολεμι- 

πὰς καὶ πολιτικὰς ἀσκήσεις" πρὸς μὲν τὰς γρήσεις 

ἤδη, πρὸς δὲ τὰς μαϑήσεις ὕστερον. Συμβαίνοι δ᾽ 

ἂν περὶ τὴν μάϑησιν εἰ μήτε τὰ πρὸς τοὺς ἀγῶ- 

γαξς τοὺς τεχνιποὺς συντείνοντα διαπονοῖεν, μήτε τὰ 

ϑαυμάσια καὶ περιττὰ. τῶν ἔργων, ἃ νῦν ἐλήλυϑεν 

εἰς τοὺς ἀγῶνας, ἐκ δὲ τῶν ἀγώνων εἰς τὴν παιδεί- 

αν. ᾿Δλλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα μέχρι περ ἂν δύνων- 

ται χαίρειν τοῖς καλοῖς μέλεσι καὶ ῥυδμοῖς, παὶ 

μὴ μόνον τῷ ποινῷ τῆς μουσικῆς, ὥσπερ καὶ τῶν 

ἄλλων ἔνια φώων, ἔτι δὲ καὶ πλῆϑος ἀνδραπόδων 

καὶ παιδίων. “λον δὲ ἐκ τούτων καὶ ποίοις ὀργά- 

γοῖς χρηστέον" οὔτε γὰρ αὐλοὺς εἰς παιδείαν ἀρκτέον 

οὔτ᾽ ἄλλο τεχνικὸν ὄργανον, οἷον κιϑάραν κὰν εἴ τε 
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χτοτοῦτον ἕτερόν ἐστιν, ἀλλὰ ὅσα ποιήσει αὐτῶν ἀκπροα- 

τὰς ἀγαϑοὺς ἢ τῆς μουσικῆς παιδείας ἢ καὶ τῆς ἄλ- 

λης. Ἔτι δὲ οὐκ ἔστιν ὃ αὐλὸς ἠθικὸν, ἀλλὰ μᾶλλον 

ὀργιάστιμόν " ὥστε πρὸς τοὺς τοιούτους αὐτῷ καιροὺς 

χρηστέον, ἐν οἷς ἣ ϑεωρία κάϑαρσιν μᾶλλον δύνα- 

ται ἣ μάϑησιν. Προσϑῶμεν δὲ, ὅτε συμβέβηκεν ἐναν- 

τίον αὐτῶ πρὸς παιδείαν καὶ τὸ κωλύειν τῷ λόγῳ 

χρῆσϑαι τὴν αὔλησιν' διὸ καλῶς ἀπεδοκίμασαν αὖ- 

τοῦ οἱ πρότερον τὴν χρῆσιν ἐκ τῶν νέων καὶ τῶν 

ἐλευϑέρων, καίπερ χρηδάμενοι τὸ πρῶτον αὐτῷ. 2 χο- 

λαστιμώτεροι γὰρ γινόμενοι διὰ τὰς εὐπορίας παὲὶ 

μεγαλοψυχότεροι πρὸς ἀρετὴν, ἔτι τε πρότερον παὲὶ 

μετὰ τὰ Μηδικὰ φρονηματισϑέντες ἐκ τῶν ἔργων 

πάσης ἥπτοντο μαϑήσεως, οὐδὲν διακρίνοντες, εἰλλ᾽ 

ἐπιξδητοῦντες" διὸ καὶ τὴν αὐλητικὴν ἤγαγον πρὸς 

τὰς μαϑήσεις. Καὶ γὰρ ἐν Ζαπεδαίμονί τις χορη- 

γὸς αὐτὸς ηὔλησε τῷ χορῷ, καὶ περὶ ᾿ϑήνας οὔ» 

τῶς ἐπεχωρίαδεν, ὥστε σχεδὸν οἵ πολλοὶ τῶν ἐλευ" 

ϑέρων μετεῖχον αὐτῆς. “4ῆλον δὲ ἐκ τοῦ πίνα- 

πος, ὃν ἀνέϑηκπε Θράσιππος ᾿Εκφαντίδῃ χορηγή- 

ὅσας. Ὕστερον δ’ ἀπεδοκιμάσϑη διὰ τῆς πείρας αὖ- 

τῆς βέλτιον δυναμένων Ἠρίνειν τὸ πρὸς ἀρετὴν καὶ 

τὸ μὴ πρὸς ἀρετὴν συντεῖνον. Ὁμοίως δὲ καὶ πολ- 

λὰ τῶν ὀργάνων τῶν ὠρχαίων οἷον πηπτίδες καὶ 

βάρβιτοι καὶ τὰ πρὸς ἡδονὴν συντείνοντα τοῖς ἀ- 

κπούουσι τῶν χρωμένων, ἑπτάγωνα καὶ τρίγωνα καὶ 

σαμβύκαι καὶ πάντα τὰ δεόμενα χειρουργικῆς ἐπι 

στήμης. Εὐλόγως δ᾽ ἔχει καὶ τὸ περὶ τῶν αὐλῶν 

ὑπὸ τῶν ἀρχαίων μεμυϑολογημένον" φασὶ γὰρ δὴ 

τὴν ᾿ϑηνᾶν εὑροῦσαν ἀποβαλεῖν τοὺς αὐλούς. Οὐ 

κπαμῶς μὲν οὖν ἔχει φάναι καὶ διὰ τὴν ἀσχημο-. 

σύνην τοῦ προσώπου τοῦτο ποιῆσαι δυσχεράνα- 

πος Ὁ ας - -ὅν 
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σαν τὴν ϑεόν: οὐ μὴν ἐλλὰ μᾶλλον εἰκὸς, ὅτε πρὸς 

τὴν διάνοιαν οὐδέν ἐστιν ἢ παιδεία τῆς αὐλήσεως' τῇ 

δὲ “ϑηνᾷ τὴν ἐπιστήμην περιτίϑεμεν καὶ τὴν τέχνην. 

ὙΠ. ᾿Επεὶ δὲ τῶν τε ἐργάνων καὶ τῆς ἐργασίας 

ἀποδοτιμάξομεν τὴν τεχνικὴν παιδείαν, (τεχνικὴν δὲ 

τίϑεμεν τὴν πρὸς τοὺς ἀγῶνας: ἐν ταύτῃ γὰρ ὃ 

πράττων οὐ τῆς αὑτοῦ μεταγχειρίξεται χάριν ἀρετῆς, 

ἀλλὰ τῆς τῶν ἀκουόντων ἡδονῆς παὶ ταύτης φορτι: 

γῆς" διόπερ οὐ τῶν ἐλευϑέρον Ἐρίνομεν εἶναι τὴν ἐρ- 

γασίαν, ἀλλὰ ϑητικωτέραν" καὶ βαναύσους δὴ δυμ- 

βαΐνει γίνεσθαι" πονηρὸς γὰρ ὃ ὁπκοπὸς, πρὸς ὃν 

ποιοῦνται τὸ τέλος" ὃ γὰρ ϑεατὴς φορτικὸς ὧν με: 

ταβάλλειν εἴωϑε τὴν μουσικήν; ὥστε καὶ τοὺς τεχνί- 

τας τοὺς πρὸς αὐτὸν μελετῶντας αὐτούς τε ποι: 

οὖς τινας ποιεῖ καὶ τὰ σώματα διὰ τὰς κινήσεις") 

σηιεπίτέόν δ᾽ ἔτι περί τε τὰς «ἁρμονίας παὶ τοὺς ῥυ- 

μοὺς, καὶ πρὸς παιδείαν πότερον πάσαις χρηστέ- 

ον ταῖς ἁρμονίαις καὶ πᾶσι τοῖς ῥυθμοῖς, ἢ διατρε- 

τέον; ἔπειτα τοῖς πρὸς παιδείαν διαπονοῦσὲ πότερον 

τὸν αὐτὸν διοριόμὸν ϑήσομεν, ἢ τρίτον δεῖ τινὰ ἕτε- 

ρον; ἐπειδὴ τὴν μὲν μουσικὴν δρῶμεν διὰ μελοποιίας 

παὶ ῥυϑμῶν οὖσαν τούτων δὲ ἑκάτερον οὐ δεῖ λελη- 

ϑέναι, τίνα ἔχει δύναμιν πρὸς παιδείαν" καὶ πότε. 

ρον προαιρετέον τὴν εὐμελῆ μουσικὴν ἢ τὴν εὔρυ- 

ϑμον; Νομίσαντες οὖν πολλὰ καλῶς λέγειν περὶ 

τούτων τῶν τε νῦν μουσικῶν ἐνίους καὶ τῶν ἔῃ φι" 

λοσοφίας ὅσοι τυγχάνουσιν ἐμπείρως ἔχοντες τῆς πε- 

ρΡὶ τὴν μουσικὴν παιδείας, τὴν μὲν καϑ' ἕκαστον 

ἀκριβολογίαν ἀποδώσομεν ξητεῖν τοῖς βουλομένοις 

παρ’ ἐκείνων, νῦν δὲ νομικμῶς διέλωμεν, τοὺς τύ- 

ποὺς μόνον εἰπόντες περὶ ἁὐτῶν. ᾿Επεὶ δὲ τὴν διεαί- 

βεσιν ἀποδεχόμεθα τῶν μελῶν, ὡς διαιροῦσί τινες 
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τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ. τὰ μὲν ἠδικὰ τὰ δὲ πρακτικὰ τὰ 

δ᾽ ἐνθουσιαστικμὰ τιϑέντες, παὶ τῶν ἁρμονιῶν τὴν 

φύσιν πρὸς ἕκαστα τούτων οἰκείαν, ἄλλην πρὸς ἄλλο 

μέρος τιϑέασι" φαμὲν δ᾽ οὐ μιᾶς ἕνεκεν ὠφελίας τῇ. 

μουσικῇ χρῆσϑαι δεῖν, ἀλλὰ καὶ πλειόνων χάριν" 

καὶ γὰρ παιδείας ἕνεκεν καὶ καθάρσεως" (τί δὲ λέ- 

γομεν κάϑαρσιν, νῦν μὲν ἁπλῶς, πάλιν δὲ ἐν τοῖς 

περὶ ποιητικῆς ἐροῦμεν σαφέστερον ) τρίτον δὲ πρὸς 

διαγωγὴν, πρὸς ἄνεσίν τε καὶ πρὸς τὴν τῆς συντο- 

γίας ἀνάπαυσιν᾽ φανερὸν ὅτι χρηστέον μὲν πάδαις 

ταῖς ἁρμονίαις, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον πάδα:ις χρη- 

στέον: ἀλλὰ πρὸς μὲν τὴν παιδείαν ταῖς ἠϑικωτά- 

ταις. πρὸς δὲ ἀκρόασιν ἑτέρων χειρουργούντων καὶ 

ταῖς πραπτικαῖς καὶ ταῖς ἐνθουσιαστικαῖς. Ὃ γὰρ 

περὶ ἐνίας συμβαίνει πάϑος ψυχὰς ἰσχυρῶς, τοῦτο 

ἐν πάσαις ὑπάρχει, τῷ δὲ ἧττον διαφέρει καὶ ἱτῷ 

μᾶλλον, οἷον ἔλεος καὶ φόβος, ἔτι δ᾽ ἐνθουσιασμόξ. 

Καὶ γὰρ ὑπὸ ταύτης τῆς κινήσεως πατακπώχεμοί τι- 

γές εἰσιν" ἐκ δὲ τῶν ἱερῶν μελῶν δρῶμεν τούτους, 

ὅταν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιάξουσι τὴν ψυχὴν μέλε- 

ὅι. παϑισταμένους, ὥσπερ ἰατρείας τυχόντας καὶ 

καϑάρσεως. Ταὐτὸ δὴ τοῦτο ἀναγκαῖον πάδχειν καὶ 

τοὺς ἐλεήμονας καὶ τοὺς φοβητικοὺς καὶ τοὺς ὅλως 

παϑητικούς " τοὺς δ᾽ ἄλλους, καϑ᾽ ὅσον ἐπιβάλλει 

τῶν τοιούτων ἑκάστῳ: καὶ πᾶσι γίνεσθαί τινα πά- 

ϑαρόσιν, καὶ πκουφίξεσϑαι μεϑ’ ἡδονῆς. Ὁμοίως δὲ 

καὶ τὰ μέλη τὰ παϑαρτικὰ παρέχει χαρὰν ἀβλαβῆ 

τοῖς ἀνπρώποις" διὸ ταῖς μὲν τοιαύταις ἁρμονίαις 

καὶ τοῖς τοιούτοις μέλεσι ϑεατέον. τοὺς τὴν ϑεατρι- 

κὴν μουσικὴν μεταχειριδομένους ἀγωνιστάς. Ἐπεὶ 
᾿ 

δ᾽ ὃ ϑεατὴς διττὸς, ὃ μὲν ἐλεύϑερος παὶ ἜΡΟΝ 

ὶ 
μένος, ὃ δὲ φορτικὸς ἐκ βαναύσων καὶ Ξϑητῶν παὶ 
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ἄλλων τοιούτων συγπείμενος, ἀποδοτέον ἀγῶνας καὶ 

θεωρίας καὶ τοῖς τοιούτοις πρὸς ἀνάπαυσιν. Εἰσὶ 

δ᾽ ὥσπερ αὐτῶν αἱ ψυχαὶ παρεστραμμένατι τῆς κατὰ 

φύσιν ἕξεως, οὕτω παὶ τῶν ἁρμονιῶν παρεκβάσεις 

εἰσί, κπαὶ τῶν μελῶν τὰ σύντονα καὶ παραπεχρῶω»- 

σμένα. Ποιεῖ δὲ τὴν ἥδονὴν ἑκάστοις τὸ κατὰ φύ- 

ὅιν οἰκεῖον. διόπερ ἀποδοτέον ἐξουσίαν τοῖς ἀγω- 

γνιξδομένοις πρὸς τὸν ϑεατὴν τὸν τοιοῦτον τοιούτῳ τινὲ 

χρῆσϑαι τῷ γένει τῆς μουσικῆς- Πρὸς δὲ παιδείαν, 

ὥσπερ εἴρηται, τοῖς ἠϑικοῖς. τῶν μελῶν χρηστέον 

καὶ ταῖς ἁρμονίαις ταῖς τοιαύταις. Τοϊαύτη δ᾽ ἥ 

δωριστὶ, καϑάπερ εἴπομεν πρότερον' δέχεσϑαι δὲ 

δεῖ κἄν τινα ἄλλην ἡμῖν δοκιμάξωσιν οἵ ποινωνοὶ 

τῆς ἐν φιλοσοφίᾳ διάτριβῆς καὶ τῆς περὶ τὴν μου- 

σικὴν παιδείας. Ὁ δ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ :ΣΩ:κράτης οὐ 

καλῶς τὴν φρυγιστὶ μόνην παταλείπει μετὰ τῆξ: 

δωριστὶ, καὶ ταῦτα ἀποδοκιμάσας τῶν ὀργάνων 

τὸν αὐλόν" ἔχει γὰρ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἣ φρυ: 

γιστὲ τῶν ἁρμονιῶν, ἥνπερ αὐλὸς ἐν τοῖς ὀργά- 

γοῖς ἄμφω γὰρ ὀργιταστιμὰ καὶ παϑητιπά. “]ηλοῖ 

δ᾽ ἢ ποίησις πᾶσα γὰρ βακχεία. καὶ πᾶσα ἢ τοῖ- 

αὐτὴ κίνησις μάλιστα τῶν ὀργάνων ἐστὶν ἐν τοῖς 

αὐλοῖς, τῶν. δ᾽ ἁρμονιῶν ἐν τοῖς φρυγιστὶ μέλεσε 

λαμβάνει ταῦτα τὸ πρέπον" οἷον ὃ διϑύραμβος ὅμο: 

λογουμένως εἶναι δοκεῖ φρύγιον. Καὶ τούτου πολ- 

λὰ παραδείγματα λέγουσιν οἱ περὶ τὴν σύνεσιν ταύ- 

τήν ἄλλα τε καὶ διότι Φιλόξενος ἐγχειρήσας ἐν 

τῇ δωριστὶ ποιῆσαι διθύραμβον. τοὺς μύϑους, οὐχ 

οἷός τ᾽’ ἦν, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐξέπεσεν 

εἰς τὴν φρυγιστὶ τὴν προσήκουσαν ἁρμονίαν πάλιν. 

Περὶ δὲ τῆς δωριστὶ πάντες ὁμολογοῦσιν ὡς στασι- 

μωτάτης οὔσης καὶ μάλιστ᾽ ἦϑος ἐχούσης ἀνδρεῖον" 
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ἔχι δὲ, ἐπεὶ τὸ μέσον μὲν τῶν ὑπερβολῶν ἐπαινοῦ- 

μὲν; καὶ χρῆναι διώπειν ραμὲν, ἣ δὲ δωριστὶ ταύ- 

την ἔχει τὴν φύσιν πρὸς τὰς ἄλλας ἁρμονίας, φα- 

γερὸν ὅτι τὰ δώρια μέλη πρέπει παιδεύεσθαι μᾶλλον 

τοῖς νεωτέροϊς. 1ηἰσὺ δὲ δύο σκοποὶ τό τὲ δυνατὸν 

"αὶ τὸ πρέπον" καὶ γὰρ τὰ δυνατὰ δεῖ μεταχειρίξε- 

ὅϑαι μᾶλλον καὶ τὰ πρέποντα ἑἕκάδτους" ἔστι δὲ 

καὶ ταῦτα ὡρισμένα ταῖς ἡλικίαιξ" οἷον τοῖς ὠπεῖι-: 

ρημκόδι διὰ γρόνον οὐ ῥάδιον ἄδειν τὰς συντόγους 

ἁρμονίας, ἀλλὰ τὰς ἀνειμένας ἢ φύσις ὑποβάλλεε 

Τοῖς τηλικούτοις. Ζιὸ καλῶς ἐπιτιμῶσι καὶ τοῦτο Ξω- 

πράτει τῶν περὶ τὴν μουσικήν τινες, ὅτι τὰς ἀνειμέ- 

ψας ἁρμονίας ἀποδοκιμάσειεν εἰς τὴν παιδείαν; ὥς 

μεϑυστικὰς λαμβάνων αὐτὰς, οὐ πατὰ τὴν τῆς μέϑης 

δύναμιν, (βαμιχευτιπὸν γὰρ ἥ γὲ μέϑη ποιεῖ μᾶλλον.) 

ἀλλ’ ἀπειρηκυίας. Ὥστε καὶ πρὸς τὴν ἐσομένην ἣλε- 

κίαν τὴν τῶν πρεσβυτέρων δεῖ καὶ τῶν τοιούτων ἄρ- 

μονιῶν ἅπτεσϑαι καὶ τῶν μελῶν τῶν τοιούτων" ἔτι 

δ᾽, εἴ τὶς ἐστὶ τοιαύτη τῶν ἁρμονιῶν, ἣ πρέπεϊ τῇ 

τῶν παίδων ἡλικίᾳ, διὰ τὸ δύνασδϑαι κόσμον τ᾽ ἔχειν 

ἅμα καὶ παιδείαν, οἷον ἣ λυδιστὶ φαίνεται πεπονϑέ- 

ψαι μάλιστα τῶν ἁρμονιῶν: ἣ δῆλον ὅτι τούτους δὅρουξ 

τρεῖς ποιητέον εἰς τὴν παιδείαν, τό τὲ μέδον καὶ τὸ 

δυνατὸν παὶ τὸ πρέπον. 

Ἀ ᾿ 



ΨΚ ΝΟπΠΤΑΤΙῶῦ, 





Ρ. 1. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΊ. 510 ΝΝΜ158. οπῖπες εἴ ΠΡσὶ δάϊε, ῬῊδ- 
ἜΠι5 ἰάτπαιι 1π ἰεχῖοο ν. Ἔσχατίαν, ἰδλπαιιαιπ περὶ πολιτείας ἴπ- 

Γουϊρία δ]θσανιὶ ΡΟ] ΠΠΠοα ΑὐἱἹοιο]ϊο; Ἐσχατίαν, ἔσχατον τό- 

πον γῆς" ἢ τὰ νομὰς ἔχοντα χωρία, ὡς καὶ ᾿Αριττοτέλης ἕν τῷ 

ἢ περὶ τῆς Πολιτείας. Ῥοτίποὶ Πο Ἰοοι5 δά Ῥοῖῖ Υὴ, 9. Ῥ- 

250, 21. τῆς δὲ τῶν ἰδιωτῶν τὸ ἕτερον μέρος τὸ πρὸς τὰς ἐσχα- 

τιᾶς, ἕτερον ὃξ τὸ πρὸς τὴν πόλιν. Οείογα, ααδε ἐκ τῆς πολιτεί- 

ας Αὐἱἤοῖο]ὶς Ἰαπιάαν!ε ῬΗοίϊι5 παιῆα [πὶ εχ ΠΡυὶς ΡΟ] ϊα- 

τατη ἀερογά 115. δῖο ν, ΠΠάρεδρος, ν. ἸΠεζὰς μύσχους, ν, Ναυ- 

πραρία. ΘΒ ο ἃπ γϑοίϊιι5 περὶ Πολιτείας ῬΙΟ5 ῬΟ]Π σᾶ πο- 

ἤγα ᾿πΙουιρίουιξ. 810 Ἔπὶπὶ Πευὶ [ΟἸΠ τὰ δἰ ᾿πᾶς ἃ Ρ]αΐομδ, Τᾶ- 

Σποπ ΗοΥδο] ἐπὶ πολιτικὸν λόγον [οΥἹΡΠΙΠ6 σοπίαξ, 

ῬΡ, 1, 6, Πασῶν κυριωτάτη) ΡΒ Ν΄. κυριωτάτη πᾶ» 

πον τὲ, 7. Ῥ:- 05. 13. 

Ρ. 1, 1ὸ. εἶναι τὸν αὐτὸν]. Ἐθϊναι ἀρεῖ ἃ Ρὶ στ. Τὴ Ν]. 

τὸν εἶναι αὐτόν; [ςεἀ εἶναι ροίξ, δαἀίπαπι εἰς ἃ 4110 ψιοάδῃι, 

Ρ. ΄, τ6. καὶ βασιλικόν) ἴο, οὕτω διαφέρειν οἵἷονται. 

Ῥουγο ῥῬγὸ ἐφεστήνκῃ Α 1᾿. 2. ἐφεστήκει. ΟὐΟΥΥΟΧῚΕ Ρσϊτπις δ 018. 

πὶ ἴπ ΘΟ Ο 5. ΘΟ Ἰοἰθ5 ἸΘρῖταγ, ΡῬΙαϊοποιι Πὶ5 φαγῇ ες Αὐῆο- 

ἐ6]6 πὶ, αποά ἱπ ῬΟ]ΙΠοΟ ἢΠηλ]Πα ΑἸΧΙΪΘΕ Ρ. 258 ὁ. Ρ. 2580. ἃ. δ. 

ο. Ἰατα τποπίξα πὶ ΔΒ ἱπίοσρυθιθις5 εἴ. Οεἴοσαση ποι [ΟἹ] πη Ρ]4- 

ἔοποῖπ, ΨψΘΥΙη εἰΐαπὶ δορ τας 1η}6 116 Χ1 Πα ν]ἀθίαγ ΑὐἱΠποΐς]ος, 

ΠΟΤ Ῥ6Π6 οαάειπ ἀοοίγιπα οχαῖ, 

Ρ. 5,1. κατὰ λόγους τῆς ἐπιστήμης τῆς τοιαύ- 

“ἡς). Ῥγο ἀὐριαμπηιθηι 5 ἀοοίγίπᾶαθ ΡοΟΪλίοαθ, Οἵ. ΠῚ, 2. Ρ. 78. 

δεῖ ὃξ τὸν πολίτην τὸν ἀγαϑὺν ἐπίστασθαι ναὶ δύνασθαι καὶ ἄρχεσθαι 

καὶ ἄρχειν, 

Ῥ᾿- 5, 4. τὴν ὑφηγψμένην μέϑοδον͵] ἱ, ε. ἀοοίσιπᾶθ 
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ΤΑΊ ποΥ, (πᾶτη [ΓΘ πΣαΥ Αὐιποίο]ο5, δῖο 1, 5. Ρ. 12) 17, κατὰ 

τὸν ὑφηγημένον τρόπον. ἸΝΙεἴδοτο]. 1. τ. διελθόντες δὲ περὶ τούτων» 

Θεωρήσομεν, εἶ τι δυναίμεθα κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον 

ἀποδοῦναι. Απέεα: λοιπὸν δ᾽ ἐστὶ μέρος ταύτης τῆς μεθόδου ἔτι 

ϑεωρήτξον. ΕΠΠ1ο. Νο, 1, 7. ἈΌῚ νἱάθς Ζε] τα. Οὗ, ΑΠ δά 

ῬΙ]αίομ. [,6585. 11, 12. Ρ. 155. ίᾳ. δ1᾽ο μέθοδος Ππαιιὰ δἀάϊξο ρματ- 

Ἰοῖρῖο Αυοῖ, ῬοΙ, ὙΙ, 1. Αὐ μέϑοδοι τῶν πολιτικῶν λόγων 

Β[κδὲ. ΑἹ. 15. «ἃ. 

Ρ. 2, 11. τράγματα Φυὀόμεναῇ] Ρ .χ. δ. πρ. τὰ φύομε- 

γα. Βαμα. Πρίπαθ ῥγὸ καὶ ἐν τούτοις Α 1. καὶ τούτοις. Α 2. καὶ 

τούτοις καὶ ἐν τοῦτοις. 

Ρ. 5, 15. συνδυάξεσϑθϑαι7 Α 1. συνδοιάζεσθαι. 8εα αππτα 

δοιός Πὲ γοοαβι]ιπι τποτα δριοιιπ συνδοιάζεσθαι ποῖ ζουθπά απ 

ΕΠ 1π [οτἱρίοσο αἰέϊοο. 

Ρ. 2, τά. θῆλυ μὲν]. ΜῈέν πποῖὶρ 1ποῖὰΠὲ 5010. [εα ποὸπ 

}Ο]ὰπι ἴπ Α 1. 2.) [εἡ εἴδπ Ρ 1, 2. ὅ. Ἰερίξῃσ ; δέ 1τηΐτα [6- 

αι τξιγ» ν. 18: ἄρχον ὃξ φύσει καὶ ἀρχόμενον; ἈΡῚ ροῆ φύσει 

ἃ δϑομποίάοτο οἱ Οοταθ μέν αἀάϊξαιπ ε[, ποίοίο 41ιὸ ἀπποίοσο. 

Ρ. 24, 24. οὐϑέν). υἷα Αγἕοξο]α εἐ ὙΠεορησαίο νἱξασα 

ἍΠΠπᾶ (οὐθέν) ἰατπα 4115 σδάϊοθβ θρὶξ, πὲ ἱπρεπιΐασα εἰς νἹάθα- 

ἔπ» σπδπαπαιπ Υἱχ 1Ο]Θτα 116. νἱάθίαν ἰπ δοάδπι γοσία δῸ 

ΧΏΘΙΩΡΥΟΙ. ΓΙΟΡΘΟΚ δᾶ Ῥῆσγαι. Ρ. 182. Νος ἔδσχθπ Ῥ. δ.) 1- 

μηδὲν δεόμενος δ αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως 86 ΓΕ ἘΣ 

[ογτἱρῆπαιις Ρσὸ μηϑὲν δεέμενος. Ναπι 4ππιπὶ Ῥγοτηϊίοιια οὐθέν δξ 

οὐδέν πιϊαιαγ Αὐτό θ]αθς, ποὺ ποῖ τπι[τ|58 οἰἙ πῆ Γαρἢαπιίϊνο, 1110 

δαΐθια Δ ἀ)θοῖνα, Πιπίίθαα νἱἀθίῃν. ἀἸδουίσπεη Γ1Π{6 ἸΠΐοΥ οὐ- 

δέν εἰ οὐθέν δἴαπια ᾿πίεσυ αἸ 1 α4τπ14 οἱ αἸίᾳπὸοὰἋὰ δρπὰ 1,δ[1- 

χιο8 ΟΌΉποί. ΟΕ. Ρ. 16, 12. εἶδος οὐδέν Ῥ, 17, 6, λῆρος εἶναι 

δοκεῖ νόμισμα, Φύσει δ᾽ οὐδέν Ὁ. 25, 51. τὸ μὲν γὰρ ἄρχεσθαι καὶ 

ἄρχειν εἴδει διαφέρει, τὸ ὃξ μᾶλλον καὶ ἧττον οὐδέν. 816 151 ΠΥ 

εἴϊαπι ᾿. 18, τι [οὐἱθεσα ἀβρεβαπι δ ἦν οὐθὲν δοκεῖ πέρας εἶναι. 

Ῥ νδ,..»(. δελφικὴν μάχαιραν] Ια Ρ “. 2. 3. Δελφι- 

κὴν ἀδεῖξ ἴῃ Α τ. 2. Νοίϊχιασα Ἂχρ]ϊοαὶ Ιοοις ῬΠανουα, 4πιθῖπ 

Ῥυδείευυϊάθγιμξ ᾿πίουργείοβ. [5 6μ]Πὶ Ρ. 465, 58 1ἰὰ: Δελφικὴ 

μάχαιρα ἀπὸ κατασνευῆς λαμβάνουσα ἔμπροσθεν μέρος σιδηροῦν, ὡς 

᾿Αριστοτέλης. αι αΥ ΟΑΡΏ]ι5 Πα}ι5 Ρ] Δ 411 νι οέτιν ᾿ἰσηδιῖῖς Τα} |{6, 

Ἰαπιϊπᾶ γΈ͵Ὸ ἔοχοα, ἰὰ φορά ἃ Ατϊῆοίθὶα πενιχρῶς ἀϊοϊξαχ, 



, 
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᾿ 

, 

εὐῦϑι, ΟΡ ΎΡΑ 979 

ϑεοπίμπς 15 οἵ: ποι, πὲ ἔαθΥ1 ρβ]αήτιπι ἀδ]ρῃμίοπιπ εχ Ἰίσπο εὲ 

ἔειτο οοπῆοοτα [Ο]απέ, παΐαγα ΠΟΙΉ}1Π65 1ἰᾶ ῬΥΟΟΥΘΑΥΙ ἱΠΕΟΥ- 

πηανϊΐητια ἱπροπΐα;, πὶ τποάο [ἘὙνῈ ΡοΠιπὶ εἴα τποάο ἐπ βαπαῖ, 

Τεὰ [δγνπτπ τΓ6οΙΣ [ΘΥνι]6 πὶ; ΠΌΘΟΥ ψεῦὺ ᾿ἱπραπππΐη. Ηδθο 

Π τεοῖθ βχρίτοι, οοποί ἰδ ΘΟΗ ΠΘΙΔΘΥῚ [απέθπὶϊα,, απιᾶπὶ [6απ|- 

"ἐὰν Οοταεβ, δελφιχὴν μαχαιραν εἴα δαπάθιπ ἡπᾶια ἽΠΘοΟΡροτῖ- 

Ῥτιβ. ΘΟΙΠΙΟΙΙ5 ξιφομάχαιραν ἀϊκοτῖε ἀρὰ Βο]ποοπι ὙΠ, 168 

ἐλεφαντοκώπους ξιφομαχαΐρας ἀὰὶ δόρη Χ, τιδ' τή56. εταβ 

ΕἼ ΠΕΟΡοΟΙηΡῚ δριᾷ Ῥοϊ]ποοια Χ, 118 1 οἰπεπάαπαϊ εταπῖ: 

Ἡμᾶς δ᾽ ἀπαλλαχϑέντας ἐν ἀγαθαῖς τύχαις 

᾿Οβελισκολύχνω ξιφομαχαίρας τῆς πικρᾶς. Ἂ 

1. 6. πΠῸ8 6 γὼ γοτπθι5 ἀΘ ἔθη [05 δον τα δΙαά4105, 

[,“ππτὰ γούπθι9 ΠΙΡΕΥΑΣΙ δἰ οτπ τ ἃ 8144 115. 

Ῥχταὶπδε). οἷ ποιηταί] ΕπυΥΙρΙάο5 Τρ. ΑἸ]. τάοο Βαρ- 
: ἀν 

βάρων δ᾽ Ἕλληνας εἰκὸς ἄρχειν ΟΧ ἀλλ᾽. οὐ βαρβάφους, Μῆτερ; Ἕ)λ- 
᾿ ᾽ 

ἢ 

λήνων; τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἱ δ᾽ ἐλεύϑεροι. 

Ῥασι αὦ; δσῦλον δν ὅν ΔΡε6Γξ 8 Β 2. 

Ἐν. 5, ὅ. Ἡσίοδος Ἔργ. 406. εγπιπι, αὶ Βπποὸ δριχ 

Ἠεἤοάπηπ [δαιαϊέαν κτητὴν), οὐ γαμετὴν, ἥτις καὶ βουσὶν ἕποιτο, 

ἀπἢειππιπι εἰς δ ΓΠεούίοΠαπι πποπαὶ Ρ. Ζιο. Πυρίοχ εξ ρυὶ- 

πὰ ἀἰοιπιι5 ἔοοϊείαθ, ἨΘΥῚ δὲ [εγν, οοη)ρὶ5 δι τιχο- 

Υἱδ: ΟἸ] 115 ΥΟΙ ἐαίξοιηα δια ΠΕΠοάτπι, 411 ἀπίθ οπιπῖᾶ, ἢ 

4π15 γ61}1Ὲ ἀοπαιπα ὁ ἘΠ ΠΥ, ἸΧΟΥΘ δὲ μον ΟΡ 5 εἶτε ἀϊκογαΐ. 

Ναπο νετοὸ ἢ δἀδιάογὶς χτητήν; οὐ γαμετὴν Πιηρίοχ εἰ [ὁοὁ- 

οἰδίαβ, ΒΟΥῚ εἕ ἀπο] ]ᾶθ, πὸπ ἀἄπρίοχ, πὲ νόΐϊπῖ Ασιίο 165. 

Ῥ. 5; 7. οὗς Χαρώνδας] ΜΕ. οὕς ὁ μὲν Χ. 

Ρ. 5,8. ὁμοκάπους] 810. Α΄. 2. Ρ 2. 6. δομπειάδσας δὲ 

Οὐοταεθ. δεὰ Ρ.. Νῖ. ὁμοκάπνους, ἡποά. γδσορῖξ 5010. Ἐϊπῖθα 

νου εἴα ὁμοχάπνους (απο ΤοοΘρ γα, πὶ οοπῖγα σοάϊ οι 

«ὐοϊογϊξαΐοτα Αἰ 14 τατιΐαγα ἀπ} α Π}Γ6 τα ἀπΐθ ἐγδα α5. ταϊμὶ Ὁ 

Παῆο [οπι6 445) α]ῖο Ἰοοο, πρὶ ἐς Ογβἔθη Ππιπι σϑραθ]ῖεα εἐἰΓραΐαπ- 

ἄππι οὐ, νιΔογίπηι5. Δίαϊ πίη Ογείθηίες ὁμέκαποι ἀϊοιπ- 

ἔμ, 4115 πᾶ Οἴιγὴ [ατ1]}1ἃ ΟΟσπατὶ ρῥχορίες οομνἸοία γα οοια- 

σπαπ! τη 1π|{Π ππ ]ο π τσὶ ποι Πἰοῖ; [6 γϑοῖθ ἀϊσαπ αν ὁμόκαπυσι, 

4 οοἄθηι ἔοοο υἰἰαπέιτ. Εἰχποπία οἱ ἰρίεαν Ἰοχῖοὶβ νοκ 

ὁμόναπος οἱ ὁμόναπνος [Ρ ΠῚ Πα Θπ ἀτιπι, απὸ ΒΡΙππφηΐάθα πὶ 1ἴρτο 

περὶ τῆς ἐν Ἡρήτη πολιτείας ἶπι5 ἕαοχαξ, 



γε 
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Ρ, 5, τι. οἰκίας θεοί ἴῃ Ρ 4. Οποᾶ ἰδααΐδιν ὁμογά- 

λαξ εἴ αριὰ ΠοΙγνοπίμπμι, ῬΠοΙίιτ., Ἡδυροογαποποια εἰ δ81- 

ἄασμαι, αὐ σθοῖα ποηπῖ ϑο ποι οσιβ; [οἱ ἀρᾷ Τιοπριχη Ῥαίϊοσ. 

ΙΥ,. 9. τιμώμενος ὡς ὁμογάλαντος. 815 Πεῖίγομιιδ. ν. ᾿Αγάλα- 

χτες σύγγονοι, ἥλικες) ὁμογάλαντοι. Οἱ, ΒΙοπιξ, δὰ Αοἰσην 

Δξαπι. ν. 697. ' 

Ρ. 5, τή. συνῆλϑονΊ ἈΑΡ6Ι δὴ Ν]. 

Ρ. 5, 17ζ.. Ὅμηρος] ΟαγΠ. ΥἹΙΠῚ, 114. [ᾳ. Αὰ σποράδες 

ἀρίξασ. 1:6 ]1156 6; Ογοίορεθ. 6 πὶβ οπππ Ἰοαπίξαν ΠΟΙΠΟΥΊΙ5. 

Ἡδεο ἱταροσγαπαὶ ταῖϊο Ρ]αίοπὶ [νορ 8. δ᾽, 5. Ρ- 080 εξ δυναστεία, 

Ἰομρα ἀϊνονία 111α ἃΡ δυναστεία Αὐοίο}15, Ῥ]αϊοπίοα δυναστεία 

εἰξ σιοά ποβ ἀϊοίμηιι5 Ρα ΥἸαΥ πα πγ δα βίιπ πη ἢ, δυναστεία 

Αὐιποίο!ῖς εἰ ἀ οι ᾿π αἰ ϊο. 

Ρ. 5, 22... ἔτι νῦν] 810. Α 1. 2; ἔτι καὶ, νῦν σΘἔΟΥ π16]1- 

5. Απίεα ῬΥο καὶ αὐτοί ἴπ τπαγβῖπα Ρ 1. καὶ οἱ ἀνθρωποιγ αποά 

Ἡεϊηἤπι5 νο]οραΐ. 

Ἐ᾿ δ. 5δ...πόλἠ Ἐφ ἡ δι}. .1 απ .Α αν γα πόλισι ἡ δ τ: 

ΟΜ ΠοΙάοχιας τηαΐανὶξ ροΠειγαπι: πόλις ἤδη, πάσης. Οὐοτδαδ [ἐ- 

οὐπα5 οἷ. ἸΠόλις, ἤδη πάσης ἱποίαν ΡΙΠΖΒοΥ5: (6 115 4πᾶδ 

Αὐτοί 165 δος Ῥ. 156. Ευπιγα, 

Ρ, 5, 26. ὡς ἐπος μὲν εἰπεῖν, γινομένη οὖν] δὶς 

Α 1.2. Βδοθπιίοσοβ μέν ροῇ γινομένη Παραπί, ποη ῬΟΙῈ ἔπος. 

Ῥγο γινομένη ϑοῇι. γενομένη 6Χ οοχπδοίγα, 4ιαπὶ ΟΟΥ, τεοερὶξ 

οοΐογα Τὰ πιτι αιισιι γενομένη μένου (γ8] μὲν μένου) τοῦ ζῆν ἕνεν 

χπιδὺ» μένουσα δὲ τοῦ εὖ φὴν 6011. 1Π, 4. Ρ-. 8ι, “7. ΕΕ Ι, 5. 

Ῥ. 295, 12. Νοὸπ οραβ. ἸΝθπβ Αὐἱο!θ]15 πᾶθο οἱξ: Ἱπ|πὸ τεὶ- 

ῬΆΡΙ]ΠΪοαα (γινομένη ἡ πόλις) Ποτηΐπεβ πὶ ππαπὸ Πη6 πὶ σοπν οπἰ πῇ, 

αἰ νΐατὰ ΠΪ 1νίοθαι ἐππθαπίασ, Γοὦ πἰς πὸπ οἷ ἤπῖβ νούδα σταδὶ- 

πα ν" --υἱδδδδδδλὴς,,“ ἀὐρυδΝδΝυις δ ὐινευδδ ὑπο νος 
ῬᾺΒ]ΙοαΘ., οἴ ἴῃ 60 Ροίΐπι5 σομ ἢ ἢ, πὶ Βοαῖθ νῖνδηξ οἶναδ. 

δῖ. ἀπίουτηξ γινομένη 6 οὖσα, αποά εἴ τονοσα, Οἱ, ΠῚ, δ, 

Ῥ. 86, ιτὖ εἰ δὲ μήτε τοῦ Φὴῆν μένον ἕνεκεν, ἀλλὰ μᾶλλον τοῦ εὖ φῆν, 

ῬΊαίοσι. ῬΟΙΔ, 11, χα. Ρ. 569. ἀλλὰ μὴν πρώτη γε καὶ μεγίστη τῶν 

χρειῶν ἡ τῆς τροφῆς παρασκευὴ τοῦ εἶναί τε καὶ ζῆν ἕνεκα. ἈάΔὰ6 

Τρ αδν Ὁ..3578. 

Ῥ. 4, τ. τὸ τέλος μέγιστον - καὶ τέλος βέλτι- 

“τον 810 Α τ. ἡ. πίῃ χαρά ἴἰὰ ἱποϊάπιπε καὶ τέλος» βέλτιστον. 
. « ᾿ Δ. ΄ ᾿ ΄ » -" Υ 

Οείοχι; ἡ ὃ αὐυταρκβία τέλος, καὶ βέλτιστον ἃ Οοτᾷοϑ: ὅτι τὸ οὖ 



΄ 

, Γ1Β:-.1. ΟΑΡ.Ὶ. 98: 

ἕνεκα καὶ τέλος βέλτιστον" ἡ δ᾽ αὐτάρκεια τέλος χαὶ βέλτιστον. 

Οαἴ, ταα]ορθαὶ καὶ βέλτιστον οὖν. ΙΝΙεπ5 ποῆγαε ἰδοίϊοπὶβ Ἤδεο εξ: 

οἰξ, ᾿παι, Το Οπ)δηιι6 οογίτ5 ΠμΠ15 (τέλος) 4ποπὶ Ἰρία ἥαρὶ- 

ἰαξ πᾶίαγα (φύσις); αἰηϊιὶ, ἢ αιια τοβ οἱξ 4111 οί άατη τοὶ [ἀ8- 

Ἰδοῖα, οοπίδαμιοιι5 εἱξ Πιι)5 τοὶ ἤπεπὶ τπϊπι5 εἴα πΟΡΊ]θηΣ 

4παπα 1111π56.,. ἨΕΙΡΙΒΙΠοαΘ. απίεπι [ἀθ]θοίαθ απ οἴππεβ οεἰθ- 

χας [οοϊοίαϊοβ δα τιθ ΘΟΙΠ ΡΥ ΠΘΠἀπέμπν : ΕΥΒῸ ΠΠ15 ΧΟ ρα ]1686, 

41 εἰς αὐταρκείας, δηθη5. οἰπμῖθιι5. οοἔογασιιπι [οοϊεξαίατπ 

πιεοοίϊατιο ρσδθῖίαι. Πὼοο εἰξ 1Π1π4 ἡ δ᾽ αὐτάρκεια καὶ τέλος βέλ- 

τιστον: Ἰδιΐαυ αὐτάρκεια ορέϊπηπ5 εἰ ΕἸπ15. 

Ρ 4,. δ. ἢ ἀνθρωπος] [ὰ Ῥ 2. δ. ἔπρτὰ [οτἱρίπιμι παρὸ, 

πὲ Πὶ δ᾽ παρὸ ἄνθρωπος. 

Ῥι 4, ἡ. :Ο μήρου] Πι44. ΨΙΠ, 65. 

ΒΒ; ά...8, ἄτεπερ ἀζξυξ ὦν. ὡσπϑρ ἐν πετεινοῖς 510 

ΑΔ 2. εἰ Ῥ τ. πιῇ πο Πῖο ραυθοὶρίο ὧν οατοὶ. [ε4 ἅτεπερ 

ὥσπερ ἐν πεττοῖς Αι. Ρ 5. ἄτεπερ ἀξυξ ὥσπερ ἐν πεττοῖς Ρ 2, 

ἽΙ.; ἱἴπ τπᾶυρῖπθ ψ6ΓῸ γ0ρ- πέτεινοις. ἘΔ. ΙΠπρΓ΄ ἅτεπερ ἄνευ 

ζεύγους, τὰ εξ ρ]οῖα αἱ ἀζυξ. [οοἰϊοποπι Ρ' κ᾿. χεοερα- 

χαπὶ Ὑ1ο ., 501}... θοῇ π. (15 ἔατπθπ [6] πο ὥσπερ) ΟΟΥᾶο5 νεσοὸ ὧν 

εχ Α 9. δε)δθοῖέ, πὶ πο5. ὙἹοίοσίτι5 44111145 εἰ δοοΙρι γο5 1π|6]116- 

ΧΙ. τηοποὲ Ασιοξθὶ πὶ; τὰ]Ππὶ ΟἸσυ] πὰ ἴπ ἀπίπιο Παραῆα 

νιάθειγ, 46. 4πὸ ἱρίε Ατϊποίεϊες ΗΠ. Απὶπι. ὙΠΠ, 90 1ϊὰ: 

ὁ ὃὲ κέχχιξ οὐ ποιεῖ νεοττιάν, ἀλλ᾽ ἐν ἀλλοτρίαις τίκτει νεοττιαῖς, 

μάλιστα μὲν ἐν ταῖς τῶν φΦαττῶν κτλ. Αἀάδε Αο]1ᾶπ. ΗΠ. Α. Π], 

ὅο. ϑεριυϊίνεάα τποπμϊξ πὶ πο π δι] ου θτι5 ΘΟ ΠΟΙ 15 (9) [ογ]- 

Ῥίυπι εἴα, ἅτεπερ ἀζυξ ὧν, ὡς ἐν τοῖς πετεινοῖς. 

Ῥ' ἡ,.9.. πολίτικὸν ὁ ἀνθρωπος. φῶον] Ρ.. Νῖ, 

πολιτικὸν ζῶον ὁ ἄνθρωπος. 

Ῥι 4, χ2. τό, τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος] Ρ̓ 5. Α χ, 

4. Ιοῖ. δομπ. Οου. δε ἡδέος καὶ λυπηροῦ Ρ κ. ὅ01}. 

ΒΕ. 4, 1τ6. ἐλήλυϑεν, ὥστε αϊισϑάνεσϑαι τοῦ λυπη- 

ροὔ] 810. Α 1. ὙΙοῖ. 5010. δεὰ Ρὶ .. 2. 58. ἐλήλυϑεν τοῦ ἔχειν 

αἴσθησιν λυπηροῦ. Α 2. προῆλθεν. ὥστε αἰσϑ. κτλ. Α 2. αποά 

σεοθρεσπηΐ αἴ. ϑομη. Οοτδοβ. 

Ῥ, 4,106. ταῦτα σημαίνειν] Α 5. τ. σημαίνειν ταὐτὸν. 

Ῥ, 4, 22. καὶ πρότερον δή) ϑοΠπ. εἰ Οογ. πε διοίοχὶ- 

ἕἴδ!ο καὶ πρότερον δέ. 
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Βα, 28: εἰ τις λέγε! ] 2, εἴ τις λέγοι, φιοά οχ δοοπ- 

οοῖαγα ϑοπϑι θυ] ἴῃ ἐθχέππι 111} Οοταοβ. Ἰθοῖπάς ἡ διαῷ 9α- 

ρεῖσα χείρ ορροηιὰ 6“ τῇ κατὰ Φύσιν χειρί. ΟΕ τ, 2. Ρ. 8; 4: 

Ἐππ1ο. Νίοοηι. 1ΠΊ, 9, 8. οὐ γὰρ δεῖ λαμβάνειν μοχϑηρὰν 

ζωὴν καὶ διερ ϑαρμένην, οὐδ᾽ ἐν λύπαις, ΧΙ, αὐτὸς τὰς οὖν 

ὁμολογουμένας αἰσχρὰς δῆλον ὡς οὐ φατέον ΤΟΥΣ ἡδονὰς πλὴν τοῖς 

διεριϑαρμένοις. ῬΊαϊο ἄς 165. ΠῚ, τι. Ῥ. 692. 

᾿ Ε. ἅ, 420. ἡ πολίς καὶ Φύσει καὶ πρότερον] 810. Αὶ 

1.2. Ῥα, Ὑιοί. ἡ πόλις καὶ φύσει πρότερον Β' Ω. 5, {Ππαϊπα118 

καὶ 6]θοουπηΐ 5.01}. δόῖπ. ὍοΥ, 

Ῥ, 4, 80. εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης] Θο!]οοαῖο ΡῬαποῖο ἀπἴβ 

ΠΟΙΠΟΠ αὐτάρχης ΕΥΙΡ [8}15. φιδοιίίαπα [ἐπίοπιῖα, 4πᾶὸ τπϊπῖ 

ποῖ Ππρτόθαμιγ., Ρου[ριοαθιπὶ οἴἴε ἀἴκοσαξ, αιοᾶ οχῆθε οἷ- 

ὙΤΕΣ δῖ ἀοπιοίζιοαια οΟτη Πιιπια ΕἼΠ δἴαιαο αἴξφο δπὶς Πη- 

Βα]ος. ποίζγιιπι, 1ατι6 ΠΑΙΠΓΔΕ ΘΟ ἘΠ Πα ΠΟ 6. πὲ ἔθέατα. Ἰηξετξ 

Ἰρίξαγ: 14 ἢ ΔἸΠΓΟΥ ἴο παρϑδξ, πιητιβαπίδητιθ [ΟἸ]]οεξ » 1π4 1}, [6- 

Ῥαγδίτιβ εἴ [6 τρίο οομπίθημπβ, [πὶ 6ᾷ γαϊΐοπθ ἔα αΤῚι5 εἰξ, 40 

γοίρεοια το π5 πηΐ ραγίθβ οοΐοσαθ ΟΑΜΤΕΡΒ. 

ΠΣ 5, ἡ. 5. καὶ τελεὼ 9 ἐν) 810.Α ᾿. Ρ χα. 2. 5. Ἑαί τελεϊῶπ 

2." Α “5. [καὶ] τελειωϑέν ΟοΥ̓́ᾶο5 δ Υρίπτηα [οοπέι5, Ῥγο τελεωϑέν 

Ῥιοἰβικῖπιβ οοπ). ἀγελαιωθέν. ΜοΥΡΒιχα τελεόω, απαπαπαᾶπι τελείῳ 

ΨΕῚ ᾿παχῖΠη6 εἢ αἰξιοιιια,, τοοῖα ἃ τέλεος, τελειόω ἃ τέλειος ἀογί- 

γαΐαν ; 1ΠπΙ δἰΐατπ ἀριτὰ ΡΊαου. ΒΟ]1Ε. Ὑ, τά. Ῥ. 466. ἵν᾽ ὥσπερ οἱ 

τῶν ἄλλων δημιουργῶν ϑεῶνται ταῦτα, ἃ τελεωθέντα δεήσει δημιουρ- 

γεν. πιὸ τελεόω (4 Ἰουοο τέλεος) ἀπίϊαιιαα ἀϊαϊδοῖο αἰ σᾶς τπᾶ- 

Εἷ5. νἱάοίαν. οομ[οπία ποι πὶ 4 Δ ΠῚ τελειόω, οϊπάς ὁ ἄνθρωπος 

Ῥτὸ ἄνθρωπος οἵ Ἰφοῖο Ῥ ὅ 

Ῥ'Ρ, 8. φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ] Π οΙβ καπι5 νυ] οθ δὲ 

Φρδνησιν καὶ ἀρετήν οατῃ ΝΝομπ!Θοαἰπο. Οοπγϊπρβῖιβ ἀδ]εΐα νοὸ- 

1κ1} φρονήσει καὶ ἀρετῇ; ϑοπποιάογεβ ἔαπ αι καὶ ἀρετῇ, αἸχοῖπ 

δα ταν Οον. Νοῖ ΟΡ 5. Ναΐαγα, ᾿π4πὶ: Αὐτοί θ]δ5, 1τὰ ξογτπᾶ- 

ὅπ οἷξ Πποπιο, πὲ Ῥυπάοπέϊα εὐ νἱσέαϊθ (4φααγαιπ Τα Π Δ ΕΠ Βτι5 

ἼρΙα Πουπίπθῖη 1Π||ΥπΧ}}) αὐτῆὰ ΠΡΪ σοτηρᾶγαγο Ροε, 4 1θιι5 

4πππὰ ΠΡ ΘΥιιτα Πὲ 6}115. δυθλ ἐγ πατ.» οἰΐαπχ ἀραὶ ροϊοῆν, πού 

ΤΌΤΕΣ Το", Ἰρία πᾶθο νὴγεβ, 4πᾶ ἀρ αξαγ, οἱ νῖστῆιβ διε ϑαρμέ-, 

νη» η1δΔ6 ΥΕΥ͂Θ ἀρετή οὶ ποὴ ἀοθοηαί, Ησοο ΠΡὶ ν]Ὲ ᾿Ἰϊπὰ ἄνευ 

ἀρετῆς. Ῥγο Φύεται ἴπ πιᾶγρῖὶπα Ρ 2. γρ. καὶ φαίνεται. Νίαϊε, 
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ΟΑΡ, 11. Ῥ. ὅ, τό. ἀνάγκη περὶ οἰκίας) ϑογρῇῆ 114 ουτα 

Οαἴαπδοπο, ῬΙοοαγίο, Ασοουδιηβθοπο, 4π| ἴπ γεοίασα οοάϊοα ἢς 

[οτϊρίατα εἴα αἰὲ. Οἰχίας εἰϊαται ϑερανεάδθ οοάθχ. δεὰ Β'., 2. ὅ. 

ἀναγκαῖον πρῶτον περὶ οἰκονομίας εἰπεῖν, ΟΥΑΙ ΠῸ πρότερον. Α 1. 2. 

Βομπεῖα. ἀνάγκη περὶ οἰκονομίας ε. π. ΟΟΥ̓́ΔΕ5Β τπιξ τ|08. Τ)εῖπάθ 
͵΄ τ ϑ8ὰ ἜΜ ΄ 3 ᾽ 

Ῥτο οἰκίας ὃξ μέρη» ἐξ ὧν αὖϑις οἰκία συνίσταται Ῥ 2. ὅ. Α 1.2. οἐ- 

πονομίας ὃ, μ. τλ. Ρ 1. οἰκονομίας δὲ μέρη ἐξ ὧν κἡὶ οἰκία παλιν 

συνέστηήνεν. Ῥ ο. 5. ἐξ ὧν πάλιν οἰκία συνέστηκεν. Ορέϊτπα ἸΘοἰΐο ε 

Ῥ.:. ϑοῆπ. ΑἸάϊπα5 Γεοπέμπ5 εἱἱ, Νοὸβ οισα Ὑ]οῖ. 5010. οἰκίας δὸ 

μέρη εἴο. ἢ ἐξα οἰκίας δ᾽ αὖϑις μέρη. εξ ὧν οἰκία συνίσταται. 

δεὰ ρῥσουζιβ τα 1, 2. Ῥ. 11; 4. ἡ ὃὲ Φύσις βούλεται μὲν τοῦτο ποιεῖν 

πολλάκις, οὐ μέντοι δύναται ῬΥοΟ: καὶ δὲ Φύσις βούλεται μὲν τοῦτο 
- , , ᾽ ΄ ὍΜΩΣ ῃ 

ποιεῖν, πολλαχις μευτοι οὐ δύναται, ϑεά πὲ οἰκίας ΥΘΟΙΡΘΥΘΙΠτι5 ῬΥῸ 

οἰκονομίας ποῖ ῬΠΙ]ΟΙοροσαμπα απογμππάαιπ διιοίου αθ, ψΘΥΤΙ 

ἀρῆας Αὐἱοίε}15 σαιο αἰΓριαΐαπϊ ἔεοῖξ. [5 ἐπῖτα απαατπ ἰππλιπᾶ,. 

ἐϊπι 48 ἀὐβατηθηίο 4ποάδπι ῬΠΙ]ΟΙΟΡΠμἶοο [ΟυΊ ρους [ἰαΐαϊ; ΔὉ 

60 ΟΥ̓ΙΤῚ Ρ]οσππαῖα [ο]6!, φιοά [ἀΡ]θοίπιτα εἰξ πὸ ἀυβασπθη- 

ἕο, τιῪῈξ ραῖβ [χρ]εοΐα εἰ το (τὸ αὐθε τὼ μέχρι τῶν ασυνθέτων 

ἀνάγκη διαιρεῖν). Οἰν1 αἴθ διιΐθηι, πὶ ἀπι ΡΠ ΠΠτπὰ [οοΙϊεία!β, οοτη- 

ῬΥΘΠΟΠ αν ατη ]α. 7) τ] τὰ ἡπιατα ὭΘΙΠΟ 615 ραχίεβ ροίε ἀ15- 

Ῥεβοθσθ. Οδραΐ οἱξ ῥραίθυ απ} }1855) ΟἹ, φπδῇ ἀπ ΐπηδθ π᾿ ΘΟΥΡΟΥΘ» 

Τοοϊοῖαϑ αἰστὶρ αν οἱ σα θθυπαΐασ, δ͵ιβαιια ἀπ ρ]οχ εξ οἴποϊαπα; 

ἌΠΠΤη σ6ππι5 εἰ, απο ρου ϊπει δα 1ρίδηι ἔατα τ} ΐατπ (οδοοποιπη]δ)»; 

Δἰτουαιπ ΤΕσΡ ]1οα υἱπαϊοαὶ (ΡΠ 104). Τοιαν Ῥαΐτειη [Δ Π11}185, 

ααπα οἷγὶβ. εἴτα ἀερβθαΐῖ, διαῖγουα 46 δὰ νἱνεπάπιηπ Πηΐ π6- 

οοἴϊανττα ἀθοοῖ απ! 6τη, [6 ἱπΠῃϊία ρθοπηϊας οαρι (αἴ ἔσαμὶ ἀ646- 

οοἵ. αοοῖτοα οΘοοποιπίαα Ὀῖπαθ [ἀπὲ ραγίθβ, [εοπιπ ἀ ατ ΑὙ]ῇο- 

ἔφ] οπι, αἰΐοσα οοοιραίν ἴῃ ἄοιπο ρβαθασπαπία, αἰΐεγα 1π οοπ- 

[εἐχναπάα:; δἴαπιθ ορηίεγυαίαν ἀοπηι5 ἤγα ἔδυ]: τῇ κτήτιχῇ ; οὰ- 

75 [απ .) απππὰπὶ ᾿ρία Πὲ τα] Παγ1α., ἀπὸ ἰαπίμαπα βαποτα [ππξ 

ἀουηῖι5 Ομ Θυναπάδθ, τὸ χρήσασθαι τοῖς κτήμασι οἵ καὶ οἰκειοτάτη 

χοηματιστική. ϑεά ἰοΐαπα ΑὐἱΠοῖο]ῖς ἀοορίτίπαπι ἀδ οθοοποιηϊᾶ 

δὲ ΟΠτοπδ ΠΠ1οὰ., αππιτὰ νευθὶς ΠῚ Ραι]ο ππρθάπ τοῦ, 1ἴὰ 4πδῇ 

εἴηριε τεργαθίθπ!αν: πηι5 6 γθρίοπθ Ππ}π|5 ραρῖπδα. πὲ [40 1}6 ΘᾺ 

οἰκίας τιοπ οἰκονομίας [ΟΥΤΡΙΘΥΙπλτι5 Ραΐθαὶ οὐ αι] ποι άϊπ5 ααϊὰ Τρ[ς 

Ατιοΐεϊοβ νότου! ἀρρατθαΐ. 
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11.18.1. ΟΑΡ. "Π. 586 

Ῥ,' 5,16. τᾶσα γὰρ πόλις 

Ῥ.. 2. 5. τᾶσα γὰρ σύγκειται πόλις 

Ῥ. 5, ι8. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τοῖς] 810 Α 1. 2. ϑ0Πη. ΟοΥ. ϑεά 5018. 

ἐξ οἰκιῶν σύγκειται 

ἐξ οἰκιῶν, 

ἐπτεὶ ὃὲ χαὶ ἐν τοῖς. 

Ρ, 5, 25. ἀνωνυμον-- τεκνοποιητινχκ] οαπε Πᾶδο 

γεΓΡα ᾿πάς Δ ἀνώνυμον ἴπ Α ις ΑὙΠΟα] τη, π| δηΐα τεχνοποιητιχὴ 

ἀεεῖς ἴπ σοάϊοῖθας5, Παροῖ ῬτΙππὰ5 ὙἹΟΙΟΥ5. [)61π646 οὐἵ ἀΙΧετΙξ 
νκ . ᾿ς ΄ ϑ ν Ὁ, ΄ (ἢ 

Ἄτιο 6165 τὴν σύζευξιν τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός εἴε ἀνώνυμον 

[αϊὶ5 οἱατιιτα εἴα νιἀείασ; Ποιξ επίτα ἃ δεσπότης πὲ δεσποτικὴ» 

Πο ἃ πόσις ΠεγῚ ἀεβθεβαὲ ποσιαχὴ (ἃ πογτπαάτη δα]θοῖῖνὶ ὁφιαχὴ) 

ἡ ποα δτδθοιιπὶ ΠῸΠ οἴ, ἀπ ἀνώνυμον, ἱπαϊξ, ἡ σύζευξις τῆς 

γυναικὸς καὶ τοῦ ἀνδρός. Τογῆπηι, 4ποᾶ ἃΡ Αὐἱοίθ]α ἀἱοιἔασ 

ἡ τεχνοποιητικῆ, ἢ δὰ ἀπαϊορίδμι Δ) θεῖν! δεσπότικός Ππρᾶ5, ἡ πα- 

τριχκὴ εἰ ἀθββθεβαῖ; [εὐ πατρικὸν ἀρὰ ΑΥὐΠϊοξε] ει δ᾽ τατα [επί πὶ 

γάτα σοοι ραν, απο ᾳποάοππαηιε ποχεάϊίαϊε ἃ ραίτα δὰ ἢ]ττιῖε 

ἔχαππὲ Πρπιποαίασ. Οἵ, Αὐἱῇἢ. Ῥο]. 1Π, 5 εἰσὶ γὰρ κατὰ νόμον 

καὶ πατρικαί, Αἀ46 ΠΙ, 9. ΕπΗϊο. Νίο. ΥἼΠΙ, 1ο, 4. 

Ῥ. 6, 25 καὶ αὕτη γαρ] Νυϊξδο καὶ γὰρ αὕτη. δῖο οἔδην 

Α 2, υάπι ρσαθ [ε ἴεστε καὶ αὕτη γὰρ τπαᾶ]86 δὐποίανιξ 5018, 

4πὶ 1ΡΙ6 Ἰοοιτα ἢ δπιθηάανια νἀ οίαγ καὶ αὕτη γάρ. 

Ῥ͵, 5,29 χρηματιστικῆς} Α 1. 2. χρηματικῆς. ΜίΑ16, 

ΡῬ, 5, δι κἀν εἴ τι] Οογδεβ οοπ)εοὶϊξ καὶ εἴ τι; [εὰ κἂν 

αἱ [Δβρῖπ| δριιὰ ΑὐἹποίεεπι,, ρτοὸ καὶ εἰ; κἂν εἴ τι δυναίμεθα λα- 

βεῖν εἰ ῥχτο καὶ ἂν λέγοιμεν ν6] καὶ λέγοιμεν ἄν, εἴ τι διναίμεθα λαβεῖν, 

Αν ΠΙμπὰ ἴπ κἂν απία εἰ τπὶπῖπηθ οἰοί απ. 

Ρ, 6, 2 ἐπιστήμη τέ τις τε αποά π᾿ οἸπηῖθιι5 ἀπεϊαιιΐς 

ἘΧΕΙΠΡΙΑΥΙθιι5 οἰδ, ῬΥΪππι5 τιὸ νἹ οἰ 6͵θοῖξ ΘΥ]θατβ μ5, αἴιοητ 

[εοὰι1 ἀπὲ Ομ παι οσι5 εἰ Οογαδ5. ᾿ 

Ρ.6, το ὥσπερ ταῖς ρισμέναις τέχναις] δῖὁ. Α΄“. 

Ῥ τ, 5, ὥςπερ δὲ ἐν ταῖς Α 2. 5010. ὥσπερ δὲ ταῖς Υ1οῖ. δόῆπι. Οοζ. 

Ῥ, 6, τὸ εἰ μέλλει] ΟοΥδοβ εἰ μέλλοι. 

Ῥ.6, ιό τῶν οἰκονομικῶν ΥΙυύῖ. τῷ οἱκονομικῷ γ ᾳιοᾶ 

γδο. ϑοῆπ. Οοτσ. Μία]. δεπίμς: οὕτω καὶ τὰ οἰκεῖα ὄργανα τῶν οἷ- 

πονομικῶν ἀναγκαῖον ἄν εἴη ὑπάρχειν, εἰ μέλλει κτλ, 

Ῥ. 6, 19. τὰς ὁ ὑπηρέτης ΟοΥδοδ5 (6 Πὲ δυἐ σα 111. 

Ῥ, θ, 2Σ9 ποϑαισϑανόμεν:ν] Οὐογδος προαισθόμενον, 



286 ΑΔΙΒΤΟΤ. ῬΟΙΙΤ. 

ΡΟ δὲ κι ἢ ὥσπερ] Ἢ εχ δοπ])δοῖτα δάάδιάϊ, καῇ Ῥε-. 

τἱοάμς οοπίϊοῖ. Οὐογδθθ καὶ; ὥσπερ τὰ Δαιδάλου. δυ]ρυγρίας, 

Ῥοϊξεα οὕτως εἰ αἱ κερκίδες. ΠΟ λοι]. δχοῖαὶε Ῥυορέου βταλυν 

ἀϊπεπι ΠΠΠοταθ ἀπίθοθάθηις ἘΡΓΟΧΗ͂ εἰ Ῥτορίευ ἡ φποά Ραὰ-᾿ 

1. ρο[ϊ [δαπῖξαγ. Ιρὶμαγ δὰ ἡ σθρεῖὶα εχ [προυϊουῖθιδ εἴ, Ῥαΐί, 

απο 1π|π1}1} Οὐοταθβ,, Ῥγορίδεσγθα Ἰοοιτη πὸ Πᾶροῖ, αποᾶ ΑτἹ- 

{ἴοῖ 6165 τὸ κελευσθὲν ἀποτελεῖν εἴ τὸ αὐτόματον ἀποτελεῖν ποπὶ 

ΟΠ) οἰϊνε ῬΕΙ͂ καί Ῥγοΐεσσθ ροίεσαὶ [εὐ αϊδ)αποίϊνε ΡΘΥ ἧ. 

ῬΡ. 6, 22 τοῦ Ἡφαίστου ϑοίπ. εξ Οοἴδθς ἢπδ 

Δι 1110. ΐ 

Ῥ, δ,.25 ὁ ποιητὴς] Ἠοχηος. Π]. ΧΥΠΙ, 5)ηγ6. Ὧδε Ὠκεῦδι 
10 οἵ. Ρ]αΐοπ. ΓΝίεπομπ. ο. 39, 4πεῖὶ ἰοοιηι ᾿πάϊοαντ ϑομ πο 6. 

Ῥ.6,51:. καὶ δέονται ἈἉ 2. 5.015. 50ῃπ, Οοτδεβ δέονται δᾶ. 

ῬῚ 7.5.4. μόριον οὐ μόνον ἄλλου ἐστὶ μόριον; ἀλλὰ 

καὶ ὅλως Ῥ 2. μορίου μόνον χτλ. Ῥ ΄, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶς ὅλως: 

Ῥ. 7.12 ἄγθρωπος ὧν] Ῥ 1. 6, δοῦλος ὧν; [ε 1ῃ Ῥ χε 

Γαργὰ Γουρέπτῃ ἄγνος οἱ ἴῃ Ρ. 5, ἱπ τηδΥρὶπα γὙρ. ἄγος ὧν. Απέδα 

ὕσγο ἄνθρωπος δέ Ρ 1. ἀνθρωπὸς ὧν [δὰ οογγδοίαπα πὶ ΤΠΔΥΡΊΠΕ, 

Ὀοτνδεβ νεῦρα ἄνθρωπος ὧν ἀξ ΘΧΏΪ]ΑΥα δὲ πη δοῦλος ὧν πτὰ- 

ἰατὶ 7ι{π|. Ορίσπα Ππαροὲ νπ]βαία. 

. 7) 32 ἡ ἀρχὴ ἡ] ΟοΙδεβ [ἡ] ἀρχὴ ἡἥ. Απέε ἀρχομένων 

νυ. 25. γενοοᾶνὶ καὶ εχ Α 1. 2. αιιοὰ δρεϊξ ἀβ δἀϊὲ, Ὑ]οῖ. 501", 

80Πη. ΟΟΥ. 

Ῥ.7, 80. ἐμψύχοις οί. οομ)εοῖξ ἀψύχοις ηαποᾶ τΤεδὸ- 

ρὲ δοῆπ. 864 γὰῤ απο [δαἀπῖμπιγ ἀο]οπάϊτι εἰΐ δαΐ Ἰορεπ- 

ἄμτα οὐτπ Οοταθ καὶ γὰρ καί, 4πο ἰδιπθη ταϊπῖ5 Ῥτορο. 1ΐα 

ΠΡ ορροπαπίασ τὰ ἔμψυχα εἴ τὰ μὴ μετέχοντα ζωῆς εἴ νετρᾶ 

αὶ ἐν τοῖς --- σκέψεως Ῥατοπιποίϊος ἀϊοία Γαπὲ. [πὸ ἰδ δοιπεὶ- 

ἄεγιις ποίοϊο αϊὰ ἱπηρϑ! νἱάοι. Δα οἷον ἁρμονίας 1π|6Π|86 

ἔστι τις ἀρχὴν» ἨΘπρ6 τῶν φθόγγων; ἄρχει ἥ ἁρβονίά τῶν 

Φόγγων. 

Ρ. 7. 8: ἐξωτερικωτέρας ἐστὶ σχεψεῶως] Ἡδεὲ Ρεῖ- ᾿ 

ἀϊποηὶ δα ἀοοϊχιπαπι., ατᾶτπ ΟΟΥΔΠῚ ἀπ ἀ ΠΟΥ Ρ115 Αὐϊἤοιοῖδς εχ τὸ 

ΡΟμΘγ6 ΓΟ 16 Π8:. ΟΣ δὰ Π|., ὧνῬῃη δὲν 2. 

Ῥ. 85,7 ἢ μοχϑηρῶφ ΙΑ 1. 2. Ῥ χ, 2. ὅ. τοξ, δέ Ππ. 

ΟΟΥ. καὶ ᾿μοχϑηρῶς ὅν 1}. ΟμΓ, 

Ρ. 8, 9 ὥσπερ λέγομεν] ὈΟὐοχᾶοϑ ὁ0}). ὥσπερ ἐλέγομεν. 
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ἥ1α1.. Αὐϊῆοι, ἈΠεΙ. 1, 1. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων, ὥσπερ λέ- 

γομεν». δεῖ υὑς ἐλαχίστων, 

Ῥ᾿ 8; τ ἥ μὲν γὰρ Ψυχὴ --- ἀρχὴν] Ηδεὸ αἰνδλης 

ἀρὰ Α α. ΤῈ Α 2. τοῦ δηΐς σώματος ἀθεῖξ, Ιῆπργτ. σώματος ἔχει 

δεσπὸότιχην ππα ἀρχήν. 

Ρ. ὃ, 24 ὅσοι μὲν -- εἰρην»έϑοις ΝΠ χημίανὶ ἱπ 

ξουϊρίαγσα Α 1. 2 ([α!ο. επὶτη ἃ σ. μαβεγε διᾶχεινται δὲ ἰτᾶ- 

αἰ δ0ηπ.) Ὑ οι. ὅσων δ᾽ ἐστὶν. 8 015. σα πὸ Πρτὸ Οἀμπηθσαυὴ (εξ 

ῬῚ; πὸ νἱἀσοξιγ) διάχεινται δὲ τοῦτον γξλ. [8 0 79...] Γ[δοὰὲ [ὰπξ 

δόῆπ. Οοτ. 

Ῥ. 8, 9.7 τοῦτ᾽ ἐδτ᾿ [ἰὰ Α τ. 5, Ῥχ, 2. 5, ϑεὰ τοῦτ᾽ ἐστίο 

δΌΠΠ. Θοταθ3. 

Ρ. ὃ, 29 τοῖς εἰρημένοις ὈΟΟΥΡΟΥΪ δὲ Δπἰτη 8116 118. 

Ῥι 9, τ λόγου αἰσϑανὀόμενα] Ἔσπτρεψα τὸ λόγου εἰς 

ξὸ λόγῳ ὁρμηθεὶς ἐν τινὸς ἀρχαίας λατὶνινῶς μεταφράσεως: ἄλλως 

γὰσ οὐ κατώρϑθωταὶ ἡ σύνταξις. ἘΟΡΆΒΣ.. Νοπ ἴδον. Αὰ 

αἰσϑθανόμενα [ἀ Ρ}Ὲ6΄ ἐστίν Πα εδατια ρθυιρ γα σάτα οοΠ παρ Δ οπ 6 πὶ 

Ῥτο αἰσθάνονται. Οἵ, ποτιλι ἱπῆτα : 1, 5: καὶ κατὰ Φιλίαν ἄρχον 
“, ΄ 

»5αὶ ματὰ πρεσβείαν ἐστίν. 1}1,,5. σχεδὸν γὰρ οἱ πλεῖστοι διαφερόμενοι 

ἐκ τῶν ἐν ποσὶ καὶ ἐκ μικρῶν προσμρούοντες ἀλλήλοις ([ὁ.; εἰσίν): 

104. πῶς ἔσονται διαφέροντες; ὙΙ, ο. ἀρνοῦσα ἐστιν. 810 ρΡαίππι 

«ρτὰ 1105. Ηοσῃ. ἢ. 1; 8ο ἐπιστάμενόν περ ᾿ξυντρ. Τιγοῦγρ: 

ὁοπέγ. ΓΤ, δοοΥ. Ρ. 158; 32. Η8.. συμφέρον εἶναι. ΑΠΕΙΡΠΟΙ Ρ. 190, 

22. Ηδ1. ΑεΓοΗ τ. ὁ. ΟΕ. Ρ. 62, Ῥ. 127, 45. Εἶδε. ἀρκοῦν ἐστιν. 

Ἡετγοασί. ΝῊΙ, 28. ἀρκέον ἐστίν. ἘΠῚ ἢο ῥχᾶθ ἀρκεῖ Ρ]θγπτπααβ 

Ῥταείετυς [ο]6 πὶ ἀρκοῦν ἐστιν. 

ῬΡ. 9, 5 βοηϑία]Ί 81. [οΥἹρῆ ἀρ ητ6 ῬΥο βοήϑεια ατοά ἐπ 

ΟΥΠΤ 15. ΟἸΤΟπ Του αν ΘΠ ΠΟ ΠΡ τι : [6 ποπ οσοηάπση νἱἀθἔαχ 

π [ΟΥ̓ΡΊΟΥΟ αἰτοο. Παθὸ οπὶτπ εξ σθρι]α, ἡπιατπ ΔΕΠΙΟΣ [ουϊρίο- 

χο5 [δαιια πα πὶ Ππροπα 5 [θα πεῖν β ΒΥ γ ο 5 π᾿ ἔα,  Βοτὶ- 

νδηΐῃσ παρὸ Τρ ἤδηεῖννα αὶ ἃ π οὐ ἐπ 15 δαΐ α γΘΥΡ 15. 

81 ἃ ποιηΐπηθιι9 ἀοτιναηΐαγ ΡΥΠΠηδ6 δὲ ἰεοιιπ δα ἀφο] 1 Δ 0115» 

ἔχέμππέ ἐπ ἰώ, ΤΟ 1π' εἰ πὶ ἀδικία ΔῸ ἄδικος, ἀβελτήρία 48 

ἀβέλτηρος, αἀγαϑοεργία ΔὉ ἀγαϑοεργός, εὔνοια ΔΌὉ εὐνοος, ἀνοιᾶ: ΔΒ 

ἄνοος, ἀριστόνρατία ΔΌ ἀριστοκρᾶτης " δημοκρατία ἃ δημοίῥατης 

δἴο. ϑῖπ δαΐδηι ἀδυϊναπίαν ἃ ἰογίζαθ ἀθο παϊ πα ποτα ἶθιι5, 

αποχάτα Εἰ πέοχᾶ ρα! ροπία εἰξ εν, ΘΧθΒ ἀπ ἐἰα 7) πὸπ ἴὰ ία: 
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ἤσ 4} ἱερεύς (ἱερῦ - ὡς) ἱέρεια, ἃ βασιλεύς (βασιλξ- ὡς) βασίλεια, Δ : 

αὐθάδης (αὐϑάδε-ος) αὐθάδεια, ἃ συνήθης (συνήϑε-ος) συνήϑεια εἰσ. ἔ; 

σή ἢ ἀείςεπαμξ ἃ πουλὶ ΠΊθ 5, 4πόταχπ ἢ Υὰ ὈΥΪ παρ 6 πα ἈῚ 

εἴ ἸΙφαϊάα αὰὶ τππΐα, εχοιϊπὲ 1π τα, ἀνδρία ἃὉ ἀνήρ (ἀνδρ - ἐς); 

πᾶπὶ ἢ εἴα Δ ἀνδρεῖος ΓΥΟΠΙΙΠΟΙΪΑΤῚ ἀςρεραὶ ἀνδρεία εἴο, απο 

Ἰεβϑῖπ ἸπΊΒΥΑΥα ΠΟΙΛΪΠΙ Ἰἰοθὲ π1Π Ροδιῖ5 ΘΡ οΙ5 οἱ δι ι1ο15. Αἴατα 

Ἔρ οὶ 4π| 6 }1 ᾿Αλεξανδρεία, Πηνελόπεια; αἵδρειὰ .. ἀριστοκρατειάγ 

ΔΙΠΟΙ αὐϑθαδία, συνηϑθία εἴς. Οπαε ἃ νΕΥΒ15 ἀογίναπίαγ [ἀἘ8- 

Παιῖῖνα ἀδἤπιιπε πὶ ἴα; εἰχασία, ἐργασία, ἐπιμιξία., ἀνεπισκεψίαν 

ἐπινοησία, ἀποπληξία, ἀνύποδεσία. Οἵ, ΙοΡεοκΚ. αὐ ῬΗγγπ: 

Ῥ- ὅθι 4. Εαὰα ἰαπίπτη ηπιᾶ6 παίοα ΠΥ ἃ ΨΟΥΒῚ5 1π| εὐ ἐεΥπηΐ- 

ΣΔΠΩΥ 1Ππ εἰὰ, ποη ἴπ εἰὰ. 810 βασιλεία ἃ βασιλεύω, ἑρμηνεία 

Δ ἑρμηνεύω, δεσποτεία ἃ δεσπότεύω» οἴ 4πᾶ6 απὲ Πυι) 5 ΘΠ ΕΥΪ5. 

Τρίτατ σϑοῖθ, ἢ φαϊὰ νἰάφο,, [οὐἱρῆ βοηθίαγ 4πὰπχπ ἀείοεπααξ ἃ 

βοηθός, τπὸπ ἃ βοηϑης; πΘηπ6 ἃ βοηϑεύω, 864 δΥΤοτῖ5. οδιιίαπις 

ἀπάϊοαυθ ἱπ Ῥσομιρία εἰϊ; [αοΐατη εἰΐ βηΐπι βοήθεια δα ἃπαϊορὶ- 

πὶ [ἀΡ απ ] νουτ πη συνήθεια, εὐήθεια, ἡ ποΥαπὶ ΡῬγοτίαβ ἀϊνεχία 

σδίῖο ε. Οἱ. ΕἸτΆ[]. δὰ δορῃ. Ο. Ο. ν. γά8. ς ὠφελία πὰπὶ 

τΘοΙ 15 [ΟΥΊΡΑ ΠΥ ὠφέλεια, ΘἰἸαπαπῖιπι Δ θ1ο. δεὰ απ Πποη 66- 

Ιοουιάαὶ ἢ ὄφελος ποθ ἂρ ὠφελής, φποά π1}}} εἰξ, πλθ]οσε5 

ἐοάϊοες [οαπιεπάοβ οἰ δυθῚ ΓΟΥ, ατπιὶ ργάθθοπὲ ὠφελία. ν. ΒΕΚΚΟΥ 

ΤΠπογά.1, 59. ᾿Ατυχία εἰ εὐτυχία οἰἴατῃ ἀρὰ [οτἰ ρίοσος ἱπνα]ιϊξ, 

Ρ. 9, ὅ. γίνεται. 81. ἈΡΙα6 ἀρὰ Αγιοεείεια ἐν ρὶς 

εχίουιρεπάπτη οαγᾶνὶ αυοϊοτιἰαΐοπι Α 1. 2. εἰ Ρ α, [εοὰχΐμ5. Ὑ1- 

ἀξίαν δπῖτα μᾶθο [ΟΥΙ Ραμ αὶ σαϊῖο δ ρποπῖδα οαπία μοί Εποὶῖ- 

ἀϊς ἰεπηροτᾶ ᾿πᾶρὶ5 τπᾶρίϑαιιθ Οὔ ἐπα 8, ἀααπηθπαπι γίγνοται 

Οπιπίπο ταΐϊο Παρτίαὶ ἀπ ρ]]οα ΠΟ Π15; γινώσκειν ἴάτηθῃ ν6] ῬΥΟΡΙΟΥ 

νοῦν [ἀοἸ] 15 δἔϊατα. οχοι[!]οποῖπ ᾿πηρείγαθι!. ᾿Επιγινόμενοι ο]4- 

τὸ Ῥευ[ουὶ ρέιιπι οἰξ π΄ ἱπίογιρέϊοπο δἰέΐοα ἀρᾷ Ομ απ] σπτη : 

Ἱπίουιριϊομ. ἀπ|ῖ4ᾳ. Ῥ. 1. Ρ.. 8. ΚΑῚ ΖΗΛΩΣΙΝ: ΑΥ̓ΤΟΥΣ ΟἹ 

ἘΠΙΓΙΝΌΜΕΝΟΙ. Πεπὶ οοπῇἤοὶξ Γ,ναἰπόσγαιπ παῖ (Βπαίιι5). 

Ρ. ο,6. Ποιεῖ), δὶς Α ν. 2. Οείοσὶ ποιεῖν. ϑεὰ θεὲπὲ πᾶ- 

θεὲ νιυ]Ἱραία. Νίαπι δὲ βούλεται 6Χ ποιεῖ ἱπέ}] ρα ᾿μπηίνα μα 

ποιεῖν αὶ εἶναι διαφέροντα. 

Ρ. 9, 1- ὃρ 9.4]. ἨἈεϊδκίας νωϑθρά. "ὦ 
Ῥ. 9. 9. οὕτως δὲ καὶ γίνεται διψρημᾶόν ο(]. δος 

ΔΑ1ν.2. Οὗτος οἴππες ἱπάθ α Ὑἱοίοσίο. ἀὰ ἢ.], 1ὰ ϑομῃποίάοχαι 
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ΙΗ πὸπ [Γοἱππ καὶ αθππάατο εὲ ἀϊοΐΐο γί- 

ψεταὶ διῃηρήμένος ἱπίο]επ5 νἱάρέπμτ, [εἀ ἐοξπτα 

εἰΐϊατι ποὺ πΘΙΠ ὈΥπῚ ἃ ΟΘΟΠΊ1110 διιοΐοῦυ 15 4116- 

ΤΠ ππ1π. π1 Θ πη ΡΟΠπῸ ΔάἀάΙῖΥ ἀε[ουιρέϊο οἷν ]15 

νιίδο ἴπ Β6111 εὖ ῬΡ8015 πππὰπ1ᾶῦ Ὑεγπιη Πδοο οἵ 

ἀποηβ ΑὐἱΠοίθ]5: δίοπξε παίπτα ἀϊνεσίος ἱπίου [6 Ππρὶΐ ἴουνος 

εἰ ἱπρέπτιιοβ (4πᾶῇ ΘΟΥΡΙΙ5 οἰ ΠῚ ΠΠ41Πη)}; δὲ ΠΟΥπ Τα πΘροίϊα Ῥσδο- 

(πὲ ποβοι5 ΠΠΟΥαπα: ἴα (οὕτως) ἀπρ]]οῖα οἴπατα [ππὶ πορὸ- 

ἀϊα Ἰρῆπθ 1ΠΡΕΥῚ ΠοΙηϊπῖβ; ΠΟΥΠΙΠ Δ] ογα Ῥᾶγ8 ρσγδεῆαὶ 4]- 

ἔογᾶ:; τιδ1π ἥ εἰρηνιχὴ»γ δὰ αἡπᾶπὶ ΡΟΥ πα Βα θου παῖ] 0 τϑιρα]1- 

ὅΔ6., ΠΟΡΙΠΟΥ͂ οἰξ «πᾶτῃ ἡ πολεμική. Ηδεὺ δηΐππ, ππᾶρὶς ΡΟ] ]6ξ 

ΦΟΥΡΟΥΘ, 111α Ρυπάδπέια. Οἷο. ἀθ οἱ, 1, 22. νεῦβ δπέίειπ ἢ 

γνοϊπιπ 5 ἱπά] αΥ 6 ππ]ίδε τὸ85 οαχεἐϊέξεσαπὲ πὐ}), 8- 

Ὧδ6 τὰ ΔΊΟΥ 8 οΟἸΔΥΙΟΥ 54 π6 πᾶ Β6]1104 6. Τ΄ν6- 

ται διηρημένος τιοῦ Τηδρὶ5 ἱπ|ο]6πΠ5, ἀππᾶτῃ μὴ προδοὺς ἡμᾶς γένῃ 

ἀραα δορῆ. Α]. 588. εὐ ὅταν αὖ πάλιν ἀπιὼν γένηται ἀρτιὰ ΧοΠΟΡΠ. 

ἹΝΙεια. ΙΥ, ὅ, 8. Οἵ. ΑΓ δὰ Ρ]αΐ, 1,6ερρ. Ρ. 180. 864 τπα]πὶ 

Οπιπὶπο οὕτως δὲ καὶ οὗτος γίνεται εἴό, Οοτγαῦς καί Δ6ΙἜΥῚ νΠ]Ὲ. 

Ρ, 9; 12: δώματα ἐχειν τῶν ἐλευϑέρων͵ 1 ε]οπάπ8 

εἰς ἀυη θα πι5 τῶν, 6111 ΠΟΙ ἀρραταῖ 1π ΘΟ ἸΟ1 15 80 ἸΘροη  ππιτπ 

σώματ᾽ ἔχειν ἐλευθέρων τιὸΆ 1π 10 715 οἱἐ: τὼ 2, [ἄρα [ουὐἱρίιιη 

ἐχευθέρως Ῥτο ἐλευϑέρων. 

Ῥ. το; 20: "οὁ δὲ: διοῦλδι; φανερόν) ϑοῆπ, εἰ ΟοΥ, φα- 

νερόν δοπέτα ὁοα44, ἀποϊογαίειπ ροίὲ δίχαιόν᾽ ἐότε ῬοΓπδτιξ, 

Ῥ, 9; 24: ἔστι γὰρ τις καταῇΊ. ϑοῇῆπ. εὲ Οού. εχ Α 5. 

χαὶ ἀπία κατά. [πὰ Ρ δ. χαὶ ιργα χατά. δοά ποι οριϑ εἰ: ὁ [ἢ 

νεατο; ἱπα|πι| Αὐἱἤοίὶε]εβ; οὲ 15. Γυγνῖι8 168 86 411 [60-: 

νηΐ. ΜΆ] πὶ ΕΠ ἀἸΓΟΥΙ τ Ϊ 15 πίον τὸν δοῦλον δἰ τὸν δουλεύον- 

ταὶ 116 ἃ πίττα [Ἔὐντ5 ἔαοίτις οἱξ, Π1Ὲ 1656. δε δυμοι]ππι 

ἀπία δουλεύων ἀεπάοτο, 

Ῥι 9.5 «7: τοῦτο, δὴ] δῖο Αὶ ε- ο. Β΄... Οδίεσὶ τσ. δέ. 
Ῥ. 9; 29. ὡς δεῖνον)] δ0ηπ, εὐ δἰ β]κῖπιβ ὄν ρΡοϊὲ δεινόν 

4] νο]πιοτιιπί, φιοά πὶ ἐδχέπτη τοοορὶξ Οογαῦβ. 864 σὰν δπ- 
΄ 

ἀδιη ἢ. Γ,γίϊας Ὁ. τοι 59. ΠΗ. 8}. ἢ δεινόν. γε; "εἰ εἰς μὲν 'λύσιν 

τοῦ σώματος ἐδωκα τὸ ἀργύριόν. " 

Ρ;.9, 582. τοῖς ὃδ' ἐκείνως, καὶ τῶν σοφῶν) ο δ κίας 

χαὶ ἐκ τῶν σοφῶν. Οοτγαῦβ τοῖς δ᾽ ἐχείνως τῶν σοφῶν. Ἰνῖα]ε. δ61- 

ε 
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[5 καὶ τούτοις τῶν σοφῶν οὖσι: αἸτὶς 1:5, ἃ1115 [δοτ5 ὑπ 

ἰεἴπατν ποά4π6 Π15 ἱπάοοιϊβ. ΡΠ αγη., τ [Ὰ]]ΟΥ 7) 1 

δπῖσπο παραὶ οἱ Ρ]αἰοηδυη. Οἱ, Βοθοκὴ ἴῃ Ρ]αι. ᾿ΝΠ1π. Ρ. 1τὸ [ᾳ: 

Ῥ,1ὸ, 7. εὖν οι] ΓιΔΥΑΒΙΠ5 εὐνομία νοἸτῖξ, ααοά Υϑοθρουμπ 

ϑΌΠη. εἰ Οογαῦβ, δε, ορέϊπια Παρδὲ εὔνοια πὲ 1πΐτα νἀ θυ τη118. 

ῬΡ. 10; 8. ἐπεὶ διαστάντων -- τιϑέαδι, δικαί- 

«νἹ Ηδδὸ ροχϊοίιπις [415 οἱὲ Ἰμηίτιοαία, απᾶτπ Πουδο 618 

ἐσπε 15 [4 πᾺ]] γα ἀ1ο: Οογαῦθ. ϑαπαῖὰ οἵΐθ Ῥαΐο 9), ἀππιπηοιο 

οατα ΨΟΥΡΙ5 ἐπεὶ διαστάντων γε ἱποϊρίαξ Ῥγοίαῇβ, δτα γουΡὶϑ 

ὅλως δ᾽ ἀντεχόμενοι ἀροδοῇς,, 1)εππηοπγανοσγαὶ Αὐτπῇοίθ]ο5 [ογ 95 

εἴα παΐπτα, πὸπ 656; Ῥουρβὶξ ἀεῖπάθ, πῆι 11105 τπαὶθ 

ἡπαίοατε νι ἀοσὶ (Ποὺ εἷϊ {Ππὲ τρόπον τινα)» 411 οομπέτγα δι- 

ἐπιπθηΐ, [656 ἴεσνος δἰΐθ. δοβ., 4πἰ θ6Ὲ1}10 οαρὲὶ ἤπὲ, Ἰρῖμιν 

γυατα δἰϊατη οἵα πᾶπὸ [ουν1 πίοι. 86 Ποὺ }πἴππ, εἴα εἴασα 

4π|1, τὲ γποίουθιπ, τπᾶ]6 τοραίαθ 16ρ15 δοοπίθηξ, δ}: Αὐπῆῖο- 

16165. Νοὸ Ροίίε φάθ ποραυ], ῬΟΊ]ετα απδάδπμι γἰγιαξε Ρο- 

ἐδη απ, [6 ἀϊοτῖσπ απ 111π4 [Ἐπ απ ϊασιιμι 6ο οσξαιπι εἴθ, αοί 

414 7αΠἴπιτα ΠΕ ποῖ Ἱππίου οπηπος οομίΐεξ (ὥστε δοκεῖν μὴ ἄνευ 

ἀρετῆς εἶναι τὴν βίαν" ἀλλὰ περὶ τοῦ δικαίου μόνον εἶναι τὴν ἀμ- 

Φισβήτησιν; ἵπ Ποὺ ΣπϑΠλΡγο, ΔΙΈΟΥ ἱππηϊντιβ εἶναε πὸπ ἃ δοκεῖν 

Ῥεπάεδξ, [οὦ ΔὉ ὥστε), ᾿Αμφισβήτησις Θπῖπι ἔπτη ΟΥ̓ΓΕΥ Διιατα 

414 ΠΕ δἹϊαιτὰ ποῖ ρΡευίρθοϊπιη οἷ. Οποοῖγοα (διὰ γὰρ τοῦ- 

το, ἴο. απο «αϊά γαἤπιπὶ Πὲ ποῖ οἷατε Ῥου[ριοι πα.) ἢ 1 ααϊάθι 

(ψὰὶ [εὐνιπαΐθηι 16 5.11 τῇ ἃ πὶ οἴἴα παρᾶπξ, οἱ τοῦτο τὸ δίκαιον 

ὥσπερ ῥήτορα γράφονται παρανόμων) ΔΥΡΙ γα πΥ 7. {ππιηὶ εἴα 1 

4ποἀ παίπγδ]ς ἡπαθάδιπ Ῥαπθνο]θηια (εὔνοια) Ποιπὶπὶ ἱπῆία 

Γιδάθαϊ: 11115 οοπῖτα 1Ππ4 Ἰρίπχη οἴΐα }{Ἐπτπ 7 τη ρουασα Ρὸ- 

ἐεπΐοια. ΠΑΥππὰ Ἰριξαῦ ἀἸνου[ἀστιπὶ [6 θα αυτπι (ἰπ ἐπεὶ δια- 

στᾶντον ὙΞ χωρὶς τούτων τῶν λόγων, χωρὶς εἴ Δάνεγθ]δ Πο  Ρὸ- 

Πιαχα πὶ 11, 2. 11; πᾶ χωρὶς διεστηκέναι ΑΙΟΙΓΙΥ (6 11115 Σ6- 

θιι5, 4πᾶθ ΠῚ δανου[δμ 7 ἸΠνΙΟΟΙΠ) αππππι Δ]ΐοσᾶ, απᾶ6 π6- 

8! 7186 ᾿ΠΠΡΟΥΑΥΘ δπὶπ απ νἰχέπίθ ΠΟ] 1οα ΡΟ ]6αὲ (ἅτεροι 

λόγοι ὡς οὐ δεῖ τὸ βέλτιον κατ' ἀρετὴν ἄρχειν καὶ δεσπόζειν), 

ΟἸΠΙΙ γαίϊουιθ δ δυρισποηΐίο ἀεί πιία ΠΕ (οὐτ᾽ ἰσχυρὸν οὐξὲν 

ἔχουσιν οὔτε πιθανόν): 1111 ΠΥΠΊΙΕΥ εἰ {τοῖο πὲ δΥθιέγαμ" 

ἐπι}, νεΥ 7π||0 Δα ΠΔογθη 5 --- Ἰθχ οπΐπι οἱξ }αίππιπὶ δ] Ἰαιιοι --- 

[οὐνιαΐθπι ) ἡπᾶθ θ6Ὲ11]0 ογίαίαῦ ορὶ στη Ππαροπῖ, ϑουίθοι- 



᾿ 

᾿ 

] 

ἘΠΡΥ. ὍΛΗ 201 

ἅπιπὶ τρῖταν 11|ὰ: Ἐπεὶ διαστάντων γε χωρὶς τούτων τῶν λόγων οὐτ᾽ 

ἐσχυρὸν οὐθὲν ἔχουσιν οὔτε πιϑανὸν ἅτεροι λόγοι, ὡς οὐ δεῖ τὸ βέλ- 

τιον κγατ᾽ ἀρετὴν ἄρχειν καὶ δεσπόζειν" ὅλως δ᾽ ἀντεχόμενοί τινες, ὡς 

οἴονται. δικαίου τινός (ὃ γὰρ νόμος δίκαιόν τὴ τὴν κατὰ πόλεμον 

δουλείαν τιθέασι δικαίαν, Η5, 4πιᾶ6 ΡΥΟΧΊΙΠ6 [δα παππεπγ, ἀστποῖο- 

165 τιἰσοβηιια εὐγᾶτθ ἀειπομγαΐαπμι νι. Δέ ἴπ δροάοῇ δέήτπο- 

εἴπτα εἰ ξατηι]ατα Αὐϊῇοΐθ!. 816 ν. Ἢ. ὟΠΠ, 7. 1π|ξ: ἐπεὶ ὃξ τα 

ἀποδοχιμάζομεν --α σκεπτέον δὲ! εἴο. ΟἹ, Ζε!Ππαια δὰ ἘΠῚ. ΙΝ οοτην 

Ῥ. 5. ὙνοΙΓ δὰ 1ἴ,ερῖ. Ρ. 297. 

Ῥ. τὸ; 2. ὅτε τρόπον]. ΒοΙβκῖπιβ οὐχ ὅτι. 

Ῥ, τρ, ὅ. ἀλλὰ περ οΙβκΚίμβ ἀλλὰ τὸ περί. Αἀ γνεΥρᾶ 

διὰ γὰρ τοῦτο Δα[οχ!ρίοτα!ς ἄδηλον γ6] δισταάζεται» Υ6] διαφέρεται 

γὰρ τοῦτο. 

Ῥ. το; το. ᾧὡς οὐ δεῖ]- ΒΕΙΘΚΙΠ5. ὡς δεῖ ἢ ὡς οὐ δεῖ, 

Ῥ. τὸ» τι. ὅλως δ᾽ ἀντεχόμενοι] ειθκίμδο; ὅμως τὴν 

κατὰ πόλεμον δίκαιον δουλείαν δικαίαν τιϑέασι. 

Ρ. θοῦ τα. ἅμα δ᾽ οὗ φασῶ [1ἰὰ Α 1. 2. (τπα]ς δοῆπ.: 

Οατποϊαπατα ὅλως ἔξευσα τποπιῖ), Ρ. 5. 56. δὲ χπᾶσρ. Ρ. 1. Ὑ0. 

ἅμα δ᾽ οὗ φασι. 810 Ὑ]Ιοί. δοηπ. ΟοΥ. 8εᾳ π᾿ οοἀά. δεραϊγα- 

ας εἰ ἱπ ἰεχίο Ρ 1. ὅλως δ᾽ οὐ φασι, ᾳιοα γεοαρὶξ ϑ010, [π 

ἀπᾶΥρ. Ἱπηρυ. τϑοΐϊπι5 ἰθρὶ ὅλως ἀπὶ ἁπλῶς τπομϊέπτα εἢ. Οοταῦϑ 

ΘΟμ])εοῖ!: ἄλλοι δ᾽ οὐ φασι. 864 1π νιυβαῖα δοηπϊείοθη πτπ οσδῖ, 

οἰ} τι5 πᾶθο 1πΠ6η5 οἰ; ἔαιπ δπ, 4ππιὰ ἀϊοππῆ }πίϊ αι εἰἴ- 

[ε΄ [εὐνιϊπέετι ΒΕ]]1 απ») 60 1ρίο ἀϊοππὲ 18118- 

ἴΐατα οεἴε; 4ὰ1ὰ οπῖϊπ, [186111 οαπία ᾿π)πίαᾶ ς}π1|ὲ8 

Ῥ. τὸ; 14.- τὴν τε γὰρ ἀρχὴν ἐνδέχεται μὴ δικαί- 

ἂν εἴναῆ Μὴ δρεῖξ ἃ ἰεκίο Ρ 1, ϑεὰ 1π τπδυρῖπ νἱἀοίπν δά- 

ἀϊίαια, Οοταῦθ 00Π|. τήν τὲ γὰρ ἀρχὴν ἐνδέχεται μὴ δίκαιον 

εἶναι τὸν πόλεμον, ἀρχὴν [ἀτηρίο δάνεια 1 8υ, 

Ρ. 1ο; 19. αὐτοὺς Οογαῦθ οἵτὰ Π ΘΙβκὶο δὲ ἹγΠοπέθοδεπο 

αὑτοὺς ἀ641:. δεα Ῥογῆπεοὲ αὐτοὺς δὰ εὐγενεστάτους. 

Ῥ. 10, 25. πανταχοῦ] Ρὶ τ. ἴπ ἰεχίο ἐξ ἀρχῆς» 1π ΤΠΥΡῚ Πα 

0. ἁπανταχοῦ. ἜΞ ἀρχῆς Ἰ6Ρ1 οἴδιπ ἱπίουρσεβ 1δἔϊπιι. 

Ρ, τὸ, 27. εὐγενὲς καὶ ἐλεύϑερο» αὶ αβϑείξ ἃ Ῥ 5, 

ΒΕ Δ ἃ. 3. 

Ῥ. το, 98. Θεοδέκτου] Αρ Αἴραῆο δ ΕἸΠπϊο. Νισομ. 

ὙΗ, γ. Θεόδεχτος ἀρρϑ]] αν; ὁ Θεόδεκτος τραγικὸς ἦν καὶ παῤάγει 

Ἢ ἦν 
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τὴν χεῖρα δεδηγμένον τὸν Φιλοκτήτην. 8.4. ΤΠδοάδοῖος ΨΟΥΠΣ 

6)}5 πόῖποπ Δ ἀΠΔ]Ο Ια π ψΟΟα θα] τ πολυδέχτης, Φιλοδέχτης τ 

εἴποιπιπι, ἘΠῚ: ΑΥ̓ΤΟ 6115 απ] αγὶς εἰ αἸ ΓΟ Ρυ]τ5, 4πὶ εἱ ἈΠὀ- 
Ἶ 

Γ 

Ἰογίοα ἹπίοΥΡ ΠΕ, ὩΠπΟΥ απ ερὶοσηθ οἰϊατη ππὰπὸ Παβθοιπτ5 ἴπ 

Ῥυίοσθ Πἰθγὸ ΠΙΠδΙου!οοσιπι ἃ ΑἹοκαπάσππ, ΨΙάδίασ ῬΥΔαΙοΥ 

ἱγαροθάϊαβ οὐϊατη [Οὐἱρπηα ἀς τορ  Β]ϊοα ἤἥνε 46 1656. ΟἿ 

Ατιΐοι ἈΠόίοτ, ΠΠ, 925, καὶ πάλιν ἐκ τοῦ νόμου τοῦ Θεοδέκτου, 

εἰ τοῖς κχανῶς ἐπιμεληθεῖσι τῶν ἀλλοτρίων ἵππων, οὐ παραδιδύασε 

τοὺς οἰκείους οὐδὲ τοῖς ἀναστρέψασι τὰς ἀλλδτρίας ναῦς; ῬΔΏΠ1 ροίξ καὶ 

ὁ Θεοδέχτης ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι πολίτας μὲν ποιεῖσθε τοὺς μισϑοφό- 

θοὺς .  οἷοῦ Στράβανα καὶ Χαρίδημον" φυγάδας δ᾽ οὐ ποιήσετε τοὺς 

ἐν τοῖς μισθοφόροις. ἀνήκεστα διαπεπραγμένους. Ἐπ ἈΠείοΥ. 11, 95 

οἰαῖπ ΔΡΟ]ορίαια ΘοΟΥ δ 15 δΘπατη [ΟΥΡΠΙῈ ἀρρᾶσθὲ: πα- 

ράδειγμα ἐὰ τοῦ "Σωκράτους τοῦ Θεοδέκτου - εἰς ποῖον- ἱερν" ἡσέβηκε; 

Ηᾶδο δἀάεπα [πὴ 115, 4πᾶ6 ΕΑΡυϊοῖπι5. Ρ18]. βου. 1, χ0. ἀθ 

“ὙΠπεοάδοία ἐγ] 1}. ͵ 

Ῥ, τον 80.. 9ε ζῶ νλξς ἔκγονον Α΄. δὶ Ῥ, 2. 51 ἐνγόνοιν. 

Α 2. Ῥτοὸ ϑείων [ἀγτὲ Θεῖον. πῃ Ῥ τ. ριιποῖο Γπρροῆέο ποίαϊιμα 

ἔκγονον 65 πάπα πὶ 66, απο Ῥυΐπηιι5 Οδιπδσαυῖτ5 σουσοχῖξ. 17)6- 

ἐπάς ἀξιῴσειε γτο ἀξιώσειεν τι Ομ ΠΙθ 5. ἕαια δηἰϊητιῖὶβ δα] οΪ- 

θ1ι5 4ττατπ πᾶ ΠΟΥ ΡῈ 15. ΘΟ ΟΡ τι5. 

δ Ῥ. το, 51. οὐδεν] Ῥ ΄- οὐδέν. 

Ῥαι, 2. νεσθαῦ Βα. γενέδθδι:, 

Ῥ. 1τι7 4. πολλάκις, οὐ 'κμέντοῇ Οογδᾶς Θομ͵θοῖξ: πολ- 

λάχκις μέντοι οὐ δύναται. Απΐδα ῥτο΄ ἐξ ἀνθρώπου Ἀ εἰδκὶπ5 νὸ- 

Ἱεραὶ ἐξ ἀνθρώπων 

Ῥι αι, 5. καὶ εἰσὶν οὗ μὲν] Α 2. καὶ εἰσὶ καὶ δὺνκ εἰσὲ 

παοα Ῥτόραὶ Ματγοῖ, Ὑαγ. Ἰεοὲ. ΧΥ͂, τὸ. ΟΔΙΕΥΣ καὶ οὐκ εἰσίν. 

Νοιίζγα Ἰδοίϊο οΠἙὉ Α κα. 4 πᾶπὶ γθοθρὶ! δόῆπ. οὲ ον. ΜΠΒῚ [οΥὐ]- 

βεπάμπ νιον: ὅτι μὲν οὐὖν. ἔχει τινὰ λόγον ἡ ἀμφισβήτησις καὶ 

εἰσὶν οἱ μὲν ΠρΡΏΪΠΟΑΝΙ π᾿ Θοτηππεη αίϊομα δοδάοτηϊοα : ἀεὶ ἡ ὃ- 

οπε ΓοΥνιἐπεῖϊ8 ἀρ πᾶ Ατἱ πο θ] τὴ (Απηπα]. Αδαά. 26- 

πδηΐ. 1. Ρ. 460). εἰξκῖτις χὰὶ χαϑότι εἰσὶ νῈ] ὡς οὐκ εἰσὶν οἱ μέν. 

ΡῈ Υγς 8. τῷ δὲ τὺ δεσπόϑειν͵] Τὸ. αἴδε[ ἷπ Α τ. 2. Ρω. 

ρχεσϑαι τὸ δ᾽ ἄρχειν] Ρ. τ. 1η- 

νΕΥΙΟ οχάϊηθ τὸ μὲν ἄρχειν τὸ δ᾽ ἄρχεσθαι. 

ΡΥ Ἐπ σ μὲν ἃ 

᾿ 4 Ρ, ἃχ, αἴ. ἀσυμφόρως ἐστίν] Ηδεοο [οοἱεῖας νυ [: 
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ἢαμενὶ οαπὶ δάγουθίο ΑὐἱΠο 611 Ῥτορτία. δὶσ Ῥο]. Π, «. χω- 
"οἷς εἶναι. ', το. ἐγίνετο συνεχῶς. ΥἹ, τ. δίχα ἐγίνετο, Ἐπ ῆς 

Ξ 

Ῥαίπιπι 411}. Ποτπ. 1]. ΙΧ, 65ι. κακῶς ἦν. Ατἱῆορη. Ῥδο. χ"8. 

ἔστι τε τῶνδ᾽ ἐτύμως; Πεγοά. 1. 8. χρῆν γὰρ ανδαύλῃ γανέ- 

σϑαι κακῶς. ΤΥ͂,. 105. ταῦτα εἰ. μέν ἐστιν ἀληθέως. ὟΙ, χοθ. 

ΤΗπογά.- 1, 60. ἦν ὀψέ. ἸΥ͂, 6ι. δίχα πέφυκε. ΟΕ, ΜΙαβρταν. 

δα Επτὶρ. Οτ. 74. [πίρυρυϑε. δι Οτθρ. ΟοΥ. Ρ. 85. 810 σῶς εἰ- 

ναι πε] Προπάπιπ εἰΐα ἀθππομγαν: ἀπισπαάν. δά ὙΠοοάοί. 

δτατπιη. Ῥ. 228. Νοὸπ εὐὰξ ἰριξασ, αποά, δομποιά, ἀσύμφορόν 

ἔστι [οὐἱθετοῖ, σϑοθρέπιη 1Ππ4 ἃ Οοτδὲ, 

Ρ. αι. 14. Διὸ καὶ - ἡἠξιωμένοις]. [ΝΠ] 6]1π|5΄ καὶ Δ861- 

[εἰ, Οείεγα πο βιπεπάδι Οογαῦβ: τοῖς Φύσει οὕτως ὠκειωμένοις, 

τουτέστι, δούλῳ καὶ δεσπότῃ μὴ κατὰ πόλεμον γενομένοις, αλλ᾽ ὡς 

πειρυμκένοις κατὰ (Φύσιν, 

Ῥ᾿ χὰ, 190. πᾶσαι ' ἀλλήλαις) Οογδδς δὲ ϑοῃ πὶ πᾶσαι πρὸς 

ἀλλήλας. Νοὸπ Οριτ5 διπθηδίσγίοθ τπᾶπι; δα ἀλλήλαις ΡαΥΠπεδὲ 

ταὐτόν εχ Δηξθοθ θη τ 1ἰα πιὸ π ὅμοιαι πάθια αὐ θη άπιπ ἢὲ 

οὐχα 1 τα ΒΙπο. οὐ Β θίβίκῖος ΟἿ. Ρ. 125} 10. πότερον ἡ. χρήματιστι; 

κὴ ἡ αὐτὴ τῇ οἰκονομινκῇ ἐστιν. ΟἿ. 4͵ΙοΚοη. δα Επτ. ῬΠοοΘη. 927. 

Ῥ. 1ι,.27. Συῤῥακούσαις) 810 Ὰ 1..2.. ἈΠ Πα ἤπτηι [ΟΥ186- 

βαπὲ Συρακόσσαι, νΕ] Συραχοῦσσαι (ν. ΒΕΚΚΕΥ δα Τππογά. ΠΙ, 

80) ; Υροθηΐου οἱὲ [οὐ ρέπισα πὙ 15 Συρακοῦσαι εἴ οἰνίπιτι Συραχό- 

σιοι; ὙΘΟΘΠἐΙΠιπα νοτὸ Συῤῥαχοῦσαιγ 4πᾶ6 ἃρπά ΑΙΠ]οοῸ5. ἃ]1- 

᾿ἀπαπίο ρΡοίξ Ἐππο 1415 ἔασι ρογα ᾿πνα! αι. ν]Δοίπσ. Οἵ. ΟΠοοτο- 

Βοίο. ἃ τπ6 δι. π᾿ πὶ πιδάνοσί, αὐ ΤΠποοῖ, Ρ. 946, ὙΠΕεορποίϊ. 

ΒΚ... προ. Ρ. τή21, Ρχὸ ἐπαίδευεν Ρ 1. ἐπαίδευσεν. 

Ῥπτνν Τδιιγξτερ αν ἑτίεριον Α 10} 4. ἔργα; ἑτέρων. ΤΠ 

Ῥ ἡ. ΘοΟΥΥΘΟΐΠ 1Π ΤΠΔΥΡΊΠΘ, 

Ρ. τὸ, 5. Δοῦλος] γετῖις οἱὲ ῬΗΙΠομποη δ. ἐκ. Παγνρατια- 

στῇ. Υ. διῖάας Υ. ΤΙρὸ" 8ΟΗΝ. 

Ρ, χὰ, 5. χρηστικὴ δούλων] οΙΚ]κῖια8. χορ. δούλῳ, 

ΤΟΣ 14. ἢ ϑηρευτικὴ), καὶ ἡ ϑηρευτική Π δ ες. 

ΘΆΡῚ 1Π1.. Ὁ. 212.;. 18,ϑ,.. ἡ χρήημαπρστις ἢν} ΑΣ Ὁ. οί 

ΔΥΣΙΟΙ]πι5, Ποῖπάς ΡὑγῸ χερκιδοποιική Ῥ χ. χερχκιδοποιητιχῆγ ιιοά 

ΤΠ] 6] 1πι|5. 

Ῥ.ο, 25. ὄργανα] ϑοῆπ, ἀδ᾽ πο τὰ δἰ 11, τϑοερίαπιν 

«4. Οοτχαὸ. 
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Ῥ. 15, 45. ὅρια -- χαλκόν] Ρ 1, ἔριον --- χαλκός. Βεπο. 

Ῥ, 1ῶ, 26. ἡ αὐτὴ οἰκονομικὴ τῇ χρηματιστινῇ]) 

δ10 οτσποο; ἴπ Ρ 2. ἴδπθη ἀπΐθ οἰκονομικὴ [ΟΥἸ Οἱ αγ ἧ, 8010. 

ἐομἼθοὶ! τῇ οἰκονομικῇ ἡ χρηματιστικὴ», ποά τοοορέπιπ οἷ α 

δόπη. οἱ Οου. ΝΙῚΠῚ] νἱάοίασ αἀάδοπάπιη οἵα πἰῇ ἡ απ οἶχθ- 

νομιχῆ. 

Ῥ, 15, 4 [γν] ὡστέ[ον] πρῶτον] 81 [οὐρῇ εχ οοπ]θοίιγα 

ῬΤῸ 60 ποά ΟἸηΠ65 ξδγιιπΐ ὥστε πρῶτον Οογίαπιπ οἱξ δηΐτα ἐπᾶθ 

ἃ νΟΥΡῚ5 ὥστε πρῶτον ἱποίροετο ἀροδοῆπ; 4ιδάγαγα ααΐοπι ῬΥᾶδ 

ΟΟΙΟΙΙ5 ΠΟ ἰοοο γνωστέον εχ 1, 4. Ῥ. 2071 δρραγϑῖ, πρὶ Αγΐς- 

ΠοΙ6165. δα ποιίϊγαμι ἀϊσαι! ΠΕ ΟΠ θτι τ ϑοισυ! Ππἰ5 γουθῖ5: ἐπεὶ δὲ 

πὰ πρὸς τήν γνῶσιν διωρίκαμεν ἱκανῶς, τὰ πρὸς τὴν χρῆσιν δεῖ 

διελθεῖν. Οοταῦς ὥστε [δοἸαῆι, ΤιοΙδ]ς, --- οὐν ἔχει διαμφισβήτησιν" 

ἔργον γάρ ἐστι τοῦ χορ. --- ὧς τὸ πρῶτον ἡ γξεωργινιὴ μέρος ἐστὶ τῆς 

χρηματιστικῆς. ϑόππ. Ῥο[ξ ὥστε Δ44ἱ γΟΪα ϑεωρητέον, Ῥ͵Ο διαμ- 

φισβήτησιν Ῥ Ππαρεῖ δι ἀμφισβήτησιν. 

Ῥ. 15, 16 ὁμοίως δὲ τό] δοῇπ. δομ]θοϊξ: ὁμοίως δὲ καὶ 

τῶν ἀνθρώπων Ῥγοθαπίο Οογαῦ. 1)οϊπάθ ὕγὸ πολὺ, φποά Ῥγδθ- 

Ῥεοπὲ ἃ 2. Ρ χ. Ως. 5 ἃ γ]ἱοῖ. οἵ ϑυθαγρο) [ουἱρέμιπ οἱ πολλοῖς 

(Ἀ α πολλοί π1ᾶ]6 Ῥχγοπιποίαϊιμι πολύ) ατιοα γϑοθροσιπὲ ϑοῆπ. 

εἰ Οοτχαῦς. 

Ρ, τῷ, 25 ϑάλατταν τοιαύτην] Οογδὲς τοιαύτην αἴι 6Χ- 

Ῥαπρὶ να]} αὐὶξ ταν 1π αὐτήν. ΤΟΠΊΟΥο. Νατα ποῖ 'δὰ ἅλι- 

είαν ῬοΥ ποῖ Ῥυόποῖποπ [οἀ δὰ λῃστείαν, οἴαϊ ΠΟ ΟΥΠΠῚ5. ΟΥ̓ τπᾶ- 

χἹΠτπὰ ἀρία οἵ [6 δα απ πιτὰ ατιὰθ ἰα 6 Ὀγᾶ5 Ῥυδθθοῖ Ῥ γδ 15.) πῇ 

Ογοϊαάιπι οτὰ ἹΝ]ΊπΠΟΙ5 ἐθιπ ΡΟΥ Β 15. 

Ῥ, 15, 27 ἀπὸ γῆς 47] ἴεξο ἀπὸ τῆς γῆς 47. ΑὙΥ̓ΠΟΙ]18 

ΘΧΟΙΪΔῚ ΟΡΟΥΔΥΙΠ ἸΠΟΙΥΙᾶ,ς 

Ρ. 1, δδι᾽,ὶ μιγϑύντες ἐκ τούτων,1 ΨΜΙαΐΑν! οὑπὶ δίσκο. 

εἱ Οοταῦ ροπίπγαμι. ποι ἀοθα αῦ οπὶπι ΡοΙὲ μιγνύντες ποὸπ ΡοίΕ 

τούτων. ϑεά αποά ἘΠ δΙ5]ςῖιι5 ΘΟΠ]θοῖΣ προσαναπληροῦντες τὸ ἐνδεὲς 

κατὰ τὸν βίον νεῖ] Οοταῦς τὸ ἐνδεὲς τοῦ βίου, ποὺ πὲ πὸπ πϑοοῖί- 

[Γαγΐπιτπ 'π τπθάϊο το]. 

Ῥ, τά, 156. τοῖς γενομένοις} ἴπ Ῥ 1, τ. γεννωμένοις, 

ἊΠ νόϊα δ 01}. οἱ 1ἢ Τοχέαπι γοοδρὶ! Οοταῶς. Βθαπα, 

ῬΡ. τά, τά. καλουμένου] Ῥατγχιιοὶρίπχα ἀοεΠἘ τπ Ῥ 1. 

Ρ. χ,45 16. γενομένοις Ῥ .. γενωμένοις ; π ἸηαΥΡῖ6 [85 
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χποῖι: ἄλλως γενομένοις. ΜΠΗΙ οχ απέθοθ θη! 195 7818 ΤῈΡεΙ- 

ἔπτη Ὑἱἀθίαυ ; {πάτα [Θο]πΠ. ΟὐογΥαὸς δηλονότι ΡΥῸ δῆλον ὅτι [οΥἱ- 

ῬΠ 7πθεξ, πὶ ΡΙβαπάβημτι5 δυϊθέμσ. Οποά «πιὰ Αἰΐεσδὲ τηθάϊοῖ- 

τιᾶθ Ἰ]ΟΘΥΤῚ πὸπ νιάθο. ΟἸΡΠαμΙπ5 ἀ6]οπάδ οοηΐοξ γευθα ὁμοίως 

δῆλον ὅτι καὶ γενομένοις οἰητέον. αγᾶ ταῖϊο. 

ΠΡ ἢ ει} ἈΠ ἢ δεῖ, 

Ῥ. τά 26. τοῦτον ὄντα τὸν πόλεμον] Ῥ 1, ἃ. τὸν 

πόλεμον πρῶτον; «ποά γοέπ5 ᾿πίρυρυοβ νου . Ομὶ ἰάηποπ γα]- 

δᾶΐα απίθβροπαεπάα εἴα νι ἀθίπσ. ΑὐπΠοίθ]ος δηπὶ 46 μ611οὸ Οσδδ- 

ΘοΥῖπ οομπέγο Ῥαγθαγοβθ, αποά Ἰπίππι ἀϊοῖξ εἴα ες παΐασδ]α, 

Ἰοαιίδιτ. ΒΑΥΡΑΥΙ 1ριπιγ [πηΐ ΠΌΙαΪπ65, 4π| πεφυκότες ἄρχε- 

σϑαι μὴ ϑέλουσιν ἄρχεσθαι; ἴπάς Β6ΙΠαπ ἐπ ΒαγΡατοβ ᾳααῇ αἱ- 

νίπα 7π|Π 1:16 Γαποϊίπισα εἴα νυν] δθᾶΐαγ. 

Ῥ. 1.ή,.27-δ1:. Ἕν μὲν οὖν εἴδος -- οἰκίας] ΠΙβοῖ- 

ΤΙ ἱπ Ἰοοὸ Ὑδυ[ατπτ , ἡππιθπ Ποὺ Ἔχρϑάϊΐτε οοπαΐι εἢ ϑοηποὶά8- 

τι, πὶ μέρος ΡοΙ οἰκονομικῆς ἀο]απάπιπι εἰ δὰ αὐτὴν, φύσιν 1π- 

ἐε]Πραπάππη οἰΐα οεπίοσοι , ἢ ιδκίπς νετὸ πὲ χτυτικῆς ἡ κατὰ 

φύσιν -- ἦ δεῖ ἦτοι ὑπάρχειν [ΟΥΙθΘΥαΙ. ΝΙΘΙΓΟΥ [15 ἔθοῖ! Οὐχαὶ ; 

τδο Ταΐγπαπα; ΕΠ Θηΐη Ρ6Ππ6 τἰάϊοϊα δομ ποῖ ουΐ οοπ]δοξιιγᾶ. 

Ομ] οπὶπιὶ ὃ (εἶδος) δεῖ ἤτοι ὑπάρχειν ἢ πορίζειν αὐτὴν (τὴν Φύ- 

σιν) ΝΠΠΙ ἀπθῖππι πὸπ οἰ, «πἰπ [ουἱρίοσι: Αὐτποίθϊδϑ: ἕν μὲν 

οὖν εἶδος κτητικῆς κατὰ φύσιν (ἡ κτητικὴ περὶ τὰ ζῶα καὶ τοὺς ναρ- 

πούς) τῆς οἰνονομινῆς μέρος ἐστίν" διὸ δεῖ τοι ὑπάρχειν (ταῦτα τὰ 

χρήματα) ἢ πορίζειν αὐτὴν (ταύτην τὴν κτητιχήν), ὅπως ὑπαρχῇ ([ο. 

ταῦτα τὰ χρήματα) ὧν ἐστι 9. Νξαπα δ᾽ ταπι δ ίῖοη ἴπ διὸ ἢ [οὐἱ- 

Ῥίουϊθιιβ δἰ ε1οἷβ Ταγα ]Παγα αἰτοῦ ὃ ΡΥο διό, οἰ) τι5 Τοὶ ΘΧΟΙΩΡΪα 

Ῥοδμ5 οοπροῖπ! ῬοΥΪΌπις δα Βπσρ. Τδ6ο. 15. ΟΕ, ΨΨψαϊκεῖ, δᾶ 

1,ποτοῖ. , ττιό. (] Πα. Ιου. δ4. δ᾽ καὶ πέλας εἴσαο δίφρου, 

Ρ. 18, τ. ἀγαϑὴην)] Ρι. ἀγαθῶν; [εἀ [πρτὰ᾿ ἀγαϑήν. 

Ῥ. τρ, 2. πεφασμέενον ἀνδράσι κείται] ὌΠ, ἀ6 

ἄϊνι!, οπριᾶ. 4, Ρ. 182. Τ. Χ, Ηαπίεπὶ πάρεξ: οϑὲν εὖ πρὸς τού- 

τοὺς λέλενται ὑπὸ τοῦ Σύλωνος" Π]λούτου δ᾽ δυδὲν τέρμα πεῴφασμέ- 

νον ανϑρώποισι. ᾿ 

Βετο,, Ὁ. ἔστι ΑΒΕ 4 ἘΠῚ: ὶ 

Ῥ᾿ τό, 0. καὶ δίκαιον αὐτὸ καλεῖν] [ἵἹπηργῪ-. τηδύρο 

γν. ὃ. οὗτω κ-. ΕΠ 14 ϑοπη. οἱ Οογχαῦθ. [γῖ4]ο; ἤᾶσπι ἥν ποῦ δᾶ 

χτήητιχῆς γοχ πεῖ, [δ γὲχ διιγαρίζοποιῃ δὰ χρηματιστικήν; 18 - 
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ἂν 

996 ἶ ΑΒΙΘΤΟΊΤ. ΡΟΙΤ. 

ἐπ παρὸ εξ οομἤγμοιο: ἔστι δὲ. γένος ἄλλο κτητικῆς ἣν χρημα- 

τιστικὴν καλοῖσι (αποά 14δτπ οἰ αἰαῖαθ. ἐστι δὲ γένος ἄλλο χτητισ- 

χῆς ἡ χρηματιστικὴ). καὶ δίκαιον αὐτὸ (τὸ γένος τοῦτο) καλεῖν “χρη- 

ματιστικὴν. ' 

Ῥ. 186, 18. χτήματος] ἴπ τπᾶΥρὶπε Ρὶ χ. χρήματος. 

Ῥ. 16, 1θ. ὁμοίως καϑ' “.αὐτὸ], Οογδῦθ ἱκαϑ' αὐτὸ ἤπα 

Ῥ, τό, 2ή.. ἧ ὑποδημαῖ. δες δαΐ ἀοΙοπάα οεηίοὲ Οο- 

χαὸς τὶ ρο[α χρῆσιν οοΟ]]Ποοαπάα. δῖπο οαπία. Ναιη γϑυα 15 πι 1- 

ἔπι οὔ]οθο, πὲ οα] 60, 41| οΑ]οθῖπι Ρουτππ δ 41115 ΧΟΡ τι5 

ουτα 60, οαἱΐ Οριιβ οἰξ οαϊοθο (τῷ δεομένῳ ὑποδήματος); [εἀ ἰδ 

ἈΓ5 πο ΘΠ ΡῬΥΟΡΓΙ5: ἱπαποθπάπμη αὐαξ ἐπὶτα οδΐοθοβ, Οἵ» 

ἹΜΙαρῃ. Μοχαῖ. 1Π, 4. Ρ. 121. 5.01Ρ.., Διχῶς δὲ τὰ χρήματα, λε- 

γομεν ναὶ τὴν ,χρηματιστιμὴν" ἡ μὲν. γὰρ καθ᾽ αὐτὸ κτῆσις τοῦ 

“χρήματός. ἐστιν, οἷον ὑποδήματος ἢ ἱματίου: ἡ δὲ κατὰ συμβεβημὸς 

μὲν, οὐ μέντοι οὕτως ὡς ἂν εἴ τις σταϑμῷ χρήσαιτο τῷ ὑποδήματι; 

αλλ᾽ οἷον ἡ πώλησις καὶ ἡ μίσθωσις. 

Ρ, τό, 5--δ. οἱ μὲν γὰρ τῶν αὐτῶν --- μεταδ σεις] 

1π Ρ χα ἀδοι αὐιϊου]ιβ απΐθ αὐτῶν; [6 «Δἀάηπ5 πὶ τπᾶυρῖπο οἱ. 

ἍΏ]ΡΟ 1ἴἰὰ 1Π͵ΘΥΡΌΆΠΡΙΓΕΩΥ: οἱ δὲ κεχωρισμένοι πολλῶν πάλιν καὶ 

ἑτέρων ἡ πιὸ δἀορίανίπηι5 Θγ]Ρατβῖ αἰ ΠῚ ποίϊοπειπ ΡΟ οὗ δέ εξ 

ῬοΙ κεχωρισμένοι Ἰπμοϊ 6 η15. ΝΙδμς5 μαθο εἰξ Αὐπο θ]ῖδ : οἱ μὲν 

γὰρ τῶν αὐτῶν ἐκοινώνουν πάντων, οἱ δὲ, κεχωρισμένοι τούτων 

(ὧν οἱ ἕτεροι ἐκοινώνουν), πολλῶν πάλιν καὶ ἑτέρων ἐκοινώνουν, 

Τριίαν τι Οογαῖθ ουχθη Δα! οι οὶ ΥὙϑοῖρίαβ, αππατὰ ΠΙῸ ἱπ ἑθχίπιπι 

Ἰπνοχῖξ; πολλῶν πάλιν ἐστέροντογ Ἰαγα δομπειάοχι, ροῇ ἑτέ- 

ον ἀοΠάθυδμ 5 ἐδέοντο, αν 15. Απάδοϊς οἰΐατα Πιοισκῖ5 1 

ΓΌΡΡΙοΕ: οἱ μὲν γὰρ συνοικοῦντες ὀλίγων καὶ τῶν αὐτῶν, Ῥχο αναγ- 

καῖον ποιεῖσθαι “Οογαῦς͵ [οΥἹρΠὲ ἀναγκαῖον. ἣν π᾿ 

Ῥ,.χθ,. ἡ. ἀλλαγήν!" τ. ἐναλλαγήν, 

Ῥ. τθ, δ. “ἐγένετο ἐκείνη} Ῥ .. 9. 5. ἐγένετ᾽ ἐκείνη. 

Ῥ, τ6., χά. γινομένης} Ἴσ. γρ. γενομένης, ΚΟΡ, : 

Ῥ. 16, 50. ὃ τῶν χρησίμων αὐτὸ ὃν Οοταῦὺς τπα]α 

Γουῖρπὲ δ τ χρ. αὐτὸ οὐκ ὃν. Ἐδτγαπι επὶπὶ οἷ δύβεπίππι 

4ὶ5 οἿ“ αὶ ἴπ πΠΠΊτι5 γοριις Παροπήα οἵα ἀπ θ 166 Ὁ Οποά 

ἘΠΠπΙο. ΝΟ, Ὗ,, 8. 114 Ἰοηαίίαγ Αὐποίθὶοσ: οἷον δ᾽ ὑπάλλαγμα 
- » ἃ ῃ ᾿ Ὁ τ ὰΐ ὁ - ΕᾺ 

τῆς χρείας το “μισμὰ γεὴ ονὲ λατὰ συνθήκην" καὶ ὁίὰ τοῦτο τοὶ "05 

δ -ἐ 
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᾿ ᾽ ν ᾿] ᾽ » ν ἘΝ δ, (σῷ 
μα ἔχει νόμισμα. ὅτι οὐ Φύσει αλλὰ νόμῳ ἐστὶ, καὶ ἐφ᾽ ὑμῖν μετα- 

βάλλειν καὶ ποιῆσαι ἀρχήστον, 1 4πὶ πο ἰγάπευβ ροΐπουίε 
Οοταῦς, Ῥίαπιθ πὸπ ἐπίε]]]5ο, Ναμι 1ρῖ6 1116 Ἰοοιιβ 6715 [δα θη- 
εἶας αἀγοτίαιατ; ἀδας «ποά πιπίαΐπαγ (μεταβάλλεται) τπδὲ 8] ]πππη, 

πΐ116 Πὲ, πὶ, ἢ ποὸπ τππἰαίαῦ,, Πὲ ἀχρήστον. 1π ποῆγο ἴορο ἐδ 

τηθίδα] ]15 τα θτι5 [ΙΕΥΠ1Ὸ7) ΠΟΙ 46 ΟἸτἢ5. ΠΠΙΠΠΠΪ5. 

Ῥ, 16.. 51... οἷον, σίδηρος] οἷον ὃ σίδηρος Υἰοῖ. 5 γ1}. ϑοῆπ, 

εἰ Οοταθβ.. [πὶ Α 1. 2. ἀβε[ δυιομ]5. Ῥυὸ ζῆν ΠοΙ5Κῖτι5 οοπ]θοῖξ 

μετακομίζειν, Ῥά.]11ο ρῬοίξ ῥγῦο κὰν εἴ τὶ Οογαῦϑ [οὐἱρῆὲ χαὶ εἴ τι. 

Ῥ, τ6, 24 ἐπιβαλόντων] [ἴα [ΟΥΡΗ͂ οπτα Οογαὸ Ῥγὸ ἔπι- 

βαλλόντων. 

Ῥ. 17,1 πλῆϑος χρήματων͵] Ἐρτερία εἰ ΟἹΡΙΗΔΠΙ: ο8- 

[οὐναῖῖο, ποτ 5, τϑοῖῖτι5 ΟΥΠῚΠ ΠῚ χρήματων, πὶ 'πλῆϑος 1π|6111- 

δαίιν νομίσματος. ΒΌΗ͂Ν, Οὐοταῦβ᾽ 1ριέαν [6011 ΠῈ χρημάτων δ 

τοῦ απΐθ πλούτου. δε πο ΟΡτι5 δἰ πιῇ δ᾽] 14 τηπιΐθ5. Ναπι ὁ 

πλοῦτος ἀπΡ}]6χ εοἱξ εχ Αὐτοί θ]ς [πέβπα, δ᾽ Υ κατὰ Φύσιν, 

4ὸ 646 σ8β8 Θοιπραγαπίπῦ, {πᾶ δά νἱΐδιπ ἔπεπ δ ΡοΥ πο Π ἢ, 

εαθῆπα Γππξ ΕἸ 1186 νΘΥΘ ΟΘΟΟΠΟΙΠΙΟΔΘ; ΠΙΙΑΥΊΠΠ ΟΘΥ 15 ΠΟ (1115 

ΕΠ δὲ Ππῖβ:;. ΔΙΓῸΥ νετὸ παρὰ φύσιν, 41|1 νΕΥΓΑΙ ΠΥ ΟἸΤΟᾶ ΤΠ 108 

οοΥἐδήπα ΠπμΙθτ15 ΟἸΤΟΠΙΠΓΟΥΙΒῚ [6 ποπ ραϊ ἐαγ. {Πτπιπατε αἰνῖ- 

ἘΙαΥ τη ΒΘ ητι5, ἀν αυατη απ] θὴπ οἱ ᾿πινίοθια ΠΡῚ ορροῇΠῆμπμη, 60 

ζαο116 σοπἐππεαίαγ,, απο] ΘΟΙΠΙΠΊΙΠ15. τι γ] π5α 116 Πη15. 616 νἱά6- 

ἔὰΥ), ἡποὰ χρήματα Ῥτοοίταῖ; [64 ΔΙ οτιῖηὶ ραπτ5 τὰ χρήματα 

1ρία ρυόομγαὶρ ( δὲ Ποὺ οἱξ ὁθοοπομηϊοιπ 56 1115), ΔΙ ΘΥΊΊΤΠ ΠΠΠΠ- 

1π05.) 4] 0118 1π| 1πῇ Πηΐππτπ Δ ἀδτοῦ 5 χρήματα ἀ6 1114 6 ΘΟΙΠ ραν μα. 

Ῥ' 17. Ὁ εἰς νομος] 510 Α 1. 2. ΟΕἴουν ἢπὲ εἶς, 

Ῥ, 17; 9 εἶναι τοιοῦτον πλοῦτον͵] ϑοηίβθοπάπη δγδξ 

τοιοῦτον εἶναι πλοῦτον. 816 Οἴμποδ; [οὐ ἔγαπϑροποπο Ρ6ο- 

ον αηξ ΟΡροταθ, ϑόπη. οἱ Οογαὸς τοιοῦτον εἶναι τὸν πλοῦτον, 

Δάά1ο ἀγίο!]ο. θοῖα ἡπϊάοηι δὲ [Θοπάπιπι 6565 4] α] οὶ αἱ- 

ἰτοαθ, ἢ Αὐτό θ]οβ τοῦτον [ΟΥΡΠΙΓΘΕ ΡΥὸ τοιοῦτον; οὗτος οπίτη ἴα 

ΔΥ Ια Πππ πὶ ΘΟΙΠ] Θ τ. Παρ  ῬΟΓΡοἐππαΠ., πὲ Υθοΐθ ΠΈΡΙ τποπιῖῇ 

ῬιοΙΠρῖπ5 Οοπ)θοίαμ. 1. Ρ. ιϑ8ὲ; [δὰ 1π δυύόσα νοσίαπεμυ, ἢ απ 

[ὰη}, 41π| 1Ππ|οῖπ 6. ῬΥΟΠΟΙΠΙΠ6 τοιοῦτος [αἰπαηῖ. Νοπ οριῖ5 

οἷ δπῖπι τὶ [ΟΥΙ Πα αν τοιοῦτον εἶναι τὸν πλοῦτον Ργορίογαα, π 

- , 

αἰ τοιοῦτον εἰναι πλοῦτον ε[ ῬΓΙΓῸ τοιοῦτον τινα εἰναὶ πλοῦ- 

ντϑϑσαυνσανο νον 
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τον. Τοιοῦτος ΘΠΪπὶ 1Π Ῥτοποπμλϊππη πο πί ΟΣ ΠΥΠΟΤΟ 

Ππαροπάπιι ε{Π. 

Ῥ. 17, 1. πάντων γινομένων] 8150 Α 1. 2, ΟεἴεΥὶ πάντων 

αὐτῷ γιν. [εἐὦ δἀάδηήπηα ν᾽ διαν πος Ῥυοποιποπ ἃ [ουῖρθα 4πο- 

ἰαπὰ πὶ πᾶυρῖπο, απ ππα τη δα παρατιβεμένων ΡαΥΠ ποῖ ; ἀοἰ πα 

γοτο ἱπορίμτη ἸΙοοιπὶ Οοοπραίϊε, 

Ρ.17, ι5-Ὀι Διὸ ξητοῦσιν---χρήμάτων μεταβολῇ ς] 

ἹΝΓαὶπαπὶ ἸΔΡογαπάο π1Π|} Ρ]απα Ῥσοΐθοιε ϑομποίάοσιβθ, Οοη- 

Πγποῖο παᾶεο οἵ: καὶ αὕτη μὲν ἡ ποιητικὴ χρήμαάτων ([ο. ὁ κατὰ 
Φίσιν. πλοῦτος ) οἰκονομικὴ ἔστιν, ἡ δὲ ἑτέρα ποιητικὴ χρήμάτων 

(ἴο. ὃ παρὰ Φύσιν πλοῦτος) καπηλιχή. ῬΑμ]οΟ ΟΡΓΟΤΙΟΥ ζασἕα οἵ 

ογαῖίο, φιοά ποιητικὴ χρημάτων ὈΪτι5 ΠΠΊΡ]ΠΙΟΙ νίοα ΟΡ Ὀγχενῖξα"- 

ἐἰς ἤπάϊππι πἰαγρασο πο] 1 Ατγιοίθ]ο5. Ρύὸ οὐ πάντως ἀλλ᾽ ἡ 

Οοταῦς εχ οοπ͵εθοίπτα δ] θαΧΡΙ ΓοΥΡ ΠῚ οὐ π. ἀλλή. Νοπ ππᾶ]6. 

ψ. εχ. δᾶ Ψὶρ. Ρ. 8ι2.. δῖ0. ἴἄργα ἢ. 10; 82. οὐδεγὶ αλλ’ 
ἀρετῇ καὶ χαχίᾳ διορίφουσι οἑ Ὁ. 61, 10. πυρία δ᾽ οὐδενός ἐστιν ἀλλ᾽ 

ἢ συνεπιψηφίσαι τὰ δόξαντα τοῖς γέρουσι, ῬΡ. 231, 8. οὐδὲν ἐν γ8 

πούτοις χοινόν αλλ᾽ ἢ τῷ μὲν χτλ, 

Ῥ, 17, 19. τῆς ἀλλαγῆς ἐστι ϑομη. εξ Οοχδᾶς ἢπ 

αποϊογιίαία ἐστὶ τῆς ἀλλαγῆς. 

ῬΡ. 17, 21 [ᾳ. Νοη ροίοιξ 1πὲ8]1151 πὸ Ἰοοῖβ, πῇ δπΐθα 

εοπίϊεῖ, πὶ τέλος εἰ πέρας ἀρὰ Αὐἱοιθ! θα αἰΠαγαπί. Τέλος 

«ἢ ἤη15 1468]15 --- ἢξ νεηὶὰ γευῇο! --α πέρας Πμηΐ5 γ6α]15. ϑδι᾽οπέ 

ἀβῖμαν ἃΥ5 τποάϊοα [ΠΠγ. 1 Πποῖι (τὸ τέλος) Ππαρθεὲ [απταῖα πη, 

4 παπὶ γΟΥΘ ΠπΙΠΟ Ἰ1 ΠῚ Δα ΡΙΓΟΙ ροξοι (τοῦ τέλους εἰς ἀπειρόν ἑστὼ:; 

ἽΠΟΥΒῚ 6πἰ πῃ ΡΘΥ Οὔππθ δον πὶ ΘΧΠΠἸπ σαὶ 0 ΡΟ οσαπ; δὲ τὰ} δΥ5 

ἡπδραῖιθ [ατατατιτι ἤποπι Γαϊατη (νυ. ο. ῬαΙ στα θιη [πα γπ  Πη}) 

πππάαδηι αἰΓθα α] Πα  ποαιια απ! απιαπι αἰἴθατῖ ΡΟ ο δ, πὶ ἢ αταάπτπ 

“πομάατα «αὶ ροάἀοίομιπι δὰ [ιπισαπτα ἀπο} ἥποπι (ἑκάστη 

τῶν τεχνῶν τοῦ τέλους εἰς ἀπειρον " ὅτι μάλιστα γὰρ ἐκεῖνο βοίλον- 

ται ποιεῖν 1.6. Πιιάοπε τι} Γαοαπξ ΟΡιι5 ἔππισα αππᾶτα ΡΟ ΠΕ ΡῈ]- 

ΟἸΠογσίπιο ; τῶν δὲ πρὸς τὸ τέλος οὐν. εἰς ἄπειρον 1. 6. Βιτδάιις γΟΤΟ 
ΕΣ 

΄ςε 

σα] συ ἐ πα 115 χόνοσα διξϊηροσο γοΐππε;: πέρας γὰρ τὸ τέλος 1 ᾿ π εἰ ] ξ υ: Ρ ἐι 9 πὲρ ς Ἢ 0 1 κυ 

πάσαις 1. 6. ῬΤΙῸ ἥπα 1611 γϑαϊθῖι ΔΙ] 161 ἰδ αυα ἔτι ΓΑΥΤ- 

Ποο5. ἡπππιγη Γασπ πλῖττι πο ΡΟ ΠΙ): 11 παθὸ οἰϊᾶπι ατᾶς [παγῖα 

Γαπατααῖὰ ποῖα Παροῦ εἰἰνι 1455). πὶ ἤπ]5. οἷἙ ἐμ! π5. Ο] 

πίον [6 αἸΠἜδγαλ τὰ πρὸς τὸ τέλος Οἵ τὰ εἰς τὸ τέλος ἀοςοίαγ 
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᾿ 

γάρ. ΝΟΥ]. 1). 10. τίνος ἐστὶν ἡ ἀρετὴ στοχαστινὴ πότερον τοῦ 

τέλους, ἢ τῶν εἰς τὸ τέλος, οἷον πότερον τοῦ γαλοῦ ἢ τῶν εἰς 

τὸ γμαλόν, Ποῖ, ἴ, 8. αἱροῦνται γὰρ τὰ πρὸς τὸ τέλος. ; 

ΡΥ 7 550. ὁρῶ Εν Ἃ 2. ΟῚ, δρῶ: 

Ῥ. 1.8, 2. ἑκατέρας] δ1., ἐείξα. ϑεραϊνγεάα, ἱπ νϑέμ 5 

ΘΧΘΙΠΡἰασιρι5. Ὑα|βο ἑκατέρα. ϑομποίάεσιιβ, α1161}1 [ΘΟ π1ΕΠ17 

(Οὐοταῖθ. ἑκατέρα, ἰδϊεταπα ἀεῖπάε νευρὰ τῆς γὰρ αὐτῆς ἔστε 

χροήσεως δἰοίειπα Ππαθεὶ ΠΠ]Πουτι ἀπαλλάττει γὰρ ἡ χρῆσις τοῦ 

αὐτοῦ οὖσα; ἣ κτῆσις γετο Ῥο[ ἕτερον τέλος οσοἸ]οοαπάπτπ οεπ- 

Γεῖ. ΝΙΠῚ παπᾶν! ἹΝΐοπβ μᾶθο δῇ Αὐἱῆοίθηβ: ἀπρίοχ εν τὲ 

ῬΙτ5 [ἘΠ16] ᾿ποπιιέπιι5, τα8 απδοίπατία (ἡ χρηματιστικὴ)» 21- 

ξοτα 4πιᾶ6 οθοοποιηΐαθ Γπρ]εοία Ῥᾶγ5 οἱξ, τπϑυοαμαυα (καπηλικὴ) 

αἰίοτα. Οομπέαπαὶ μᾶθὸ ἄπο ρεπεγα ἱπέευ ἴθ σαϊσππὶ ποη οἱξ, 

χιᾶτπ ἘΠ ΓΙ πδηπι6 π[π8Ὲ ε[Ἐ οὐπδάσιπ γαὶ (τοῦ αὐτοῦ ἴο. τῆς κτήσε- 

σἱς); [ε4 ἀϊνευι8 Πηϊβ (οὐ κατὰ ταὐτὸν τέλος); ΟΘΟΟΠΟΙΠΙΟδΔΒ 

επΐτη ἢπὶς εἰδ, τὸ ἀναγκαῖον, ἸΠΘΥΤΟΘΙΠΔΑΥΔΘ νΕΥῸ ἡ αὔξησις. Τῆς 

γὰρ αὐτῆς ἐστι χρήσεως ντῆσις, ατιϑτη αθίπγάαιπα ΡῬηταππ ἀ]οϊξ 

Οἱρμαμῖπβ δὲ Ραμ ἱπάπιοοπάδηι, τηϊιίανυπ ἴπ τῆς γὰρ αὐτῆς 

ἔστι κτήσεως χρῆσις, πὶ 1ία τῆς αὐτῆς κτήσεως ἸπίοΥργ ἐδ ποῖμ 

Ῥτδοίϊοε νου οσυπτα τοῦ αὐτοῦ, 

Ῥ. 18, 9. οὔσης 501}. σοπ]. ἰούσης. ΜίΔ16. 

Ρ, 18, .5. ὑπάρχειν] Οοτδῦθ. ὁοπ]. ὑπάρχον Ῥγδθίθυ Ππ6- 

οοἴπίαϊοιπ. 

Ῥ τῷ, τᾶ: ἐλήλυϑεν ἘΠὼῚ1.-. Νιο, Ὗ, 4, 15. ἐλήλυϑθὲ ,08 
,͵ -- τὰ » 3 Ν "κν ῳω ν ω 

ὀνόματα ταῦτα. Ὗ-. 55 10 ὧν ἐττιν ἀλλαγὴ, ἐῷ ὁ τὸ νόμισμα ἐλή- 

λυϑε. ὟἹ, 8, 4. ἐκ ταύτης οὖν τῆς δόξης ἐλήλυϑε τὸ τούτους Φρο- 

νίμους εἶναι, 

Ῥ. 18, 25. χρηματιστικας] Α 2. χρηματιστινχῆς- 

Ῥ. 18, 28. ἡ περὶ τὴν τροφήν] ϑοῆπ. δὲ Οὐχ. ᾿ περὲ 

τὴν τροφὴν. 

ἐπα ἐν τ αὐοξη ἀν 

ἄντ εγαΐῖ. Αἀ τοῦτο 1π|6]Π166 τροφήν, δὲ π1Π1] ἀδείΐα, ποῦ 

ὄ, ἀλλὰ] Απίοα ἀλλὰ ΡΙεπο ᾿πέθυριπροπ- 

δομπείάογιις Πι[ριοαίπβ αὐαξ οὐ ΟΟΠΥΠΡΙΟ,, [1|6 0116 [ΘΠ 1165. 

Ῥαι]ο απίθ ρτὸ χρηματιστικὴ ἢ οὐ Ῥ 2. χρηματιχὴ ἢ οὔ. 

Ῥι τὸ. 5: γῆν ἢ ϑαλατταν] γδγοου πὶ Πᾶδο ἴαπα Πηΐ; 

Υἶχ οπῖὰ ῬΠΒΙ]ΟΙΌΡΙι5. νἀ οίιγ οοτππποίίο. εἰἴοογο ῬοΐΠ γῆν 
᾿ ΄ ᾿" - ᾽ ᾿ ᾿ . Ὄ: 

καὶ θάλατταν (ἰαἴατι ΠΟΙΠΙμΙὶ τροφὴν; Ροέϊι5 ἀϊοοπάτιση {1} εἰς 
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τροφήν. ΒΟΉΝ. Ηδδο [χπὶ [αδπϊππλα; δὰ γῆν εἰ δὰ ϑάλατταν 

Δαηπι6 Ῥευπαξ τὴν τροζφὴν παραδοῦναι αἴαιι6 δὰ φύσιν. [πἴτας 

παντὶ γὰρ δὶ ἐξ οὗ γίνεται, τροφὴ τὸ λειπόμενόν ἔστι, 

Ρ. τὸ) ή. προσήκει: τὸν οἰκονόμον] Ρ 2. προσήκει σχο- ὃ 

πεῖν τ. οἷν: : Ν 

Ῥν 10, 14. χρημάτων] [πῃ τπᾶγρ. Ῥ ΄. γρ. χρηματιστικῆς" 

Ῥ. 10. 15. τῆς ὑπηρετικῆς] Εχίδξε ἱπ νείοσε ἡποάδπ 

οοάϊος [4115 [οὐἱρίπισα ἀλλὰ τῆς κέρδους ὑπηρετικῆς, απᾶ8 τλ1}}1 

[απ φυοραίπσ. ΟΑΜΊΕΠ, 

Ῥ. 10;.17. τῷ γεννηϑέντι] Ῥ 2. πε τῷ. 

Ῥ, τὸ, 19. πᾶσιν ἀπὸ τῶν καρπῶν] ϑοῆπ. πᾶσιν ἥ ἀπὸ 

τῶν καρπῶν; ἡποά γρρορίμαμαι ο ἃ Οογδδ, 

Ῥ.10, 25. μεταβλητικῆς] Ρ.. μεταβολικῆς ; [εἀ 1πι χπᾶγ, 

γρ. μεταβλητικῆς. δομποίάογιιβ οὑπὶ Ζυνίπθατο Ῥ͵Ὸ μεταβλήτι- 

χῆς Ῥτοθ δ! χκαπηλικῆς, [64. 1ρΡ[6 ππποὸ Ἰοοιαπ [15 ἀπ ἀδοῖου ὕτῸ 

ἀποΥρ ἴπο ἰΐα τππίατ] 7κῃοῖ : καὶ τῆς μὲν χαπηλικῆς., τῆς δὲ με- 

ταβλητικῆς. οἰκονομικῆς" καὶ ταύτως μὲν ἀναγκαίας καὶ ἐπαινουμένης, 

τῆς δὲ ψεγομένης δικαίως, Οογαῦθ οἴπὰ ϑομποίάοχο οοπίοπε!, Ὗὶ - 

χυτὰ ΠἰΠῚ] εἴα τπππαπάπιτη ἀοηποπίνα! ἔαιι]α, 4πᾶπι Ρ. 9ή8 

ῬτΟΡοΙαιπαιι5.) ἀπ δα θπὶ εἴ τὴν καπηλικὴν δὲ τὴν μεταβλη- 

τιχὴν ῬΔΙΘΡΙΕ; αποά [Θαυΐ αν ἀπ᾿ ἀλλήλων Ῥᾶμῖο μοί δχρ]ϊοα- 

αν 0 Αυιοΐεϊα : ὁ δὲ τόκος γίνεται νόμισμα νομίσματος, 

Ρ. το, 26, ἐφ᾽ περ]  Οογαῦς οὰπα ϑυ]θαγρῖο χηδ]λὲ ἐφ᾽ 

ὕπερ. ᾿ 

ΟΔΡ, 1Π|. Ρ. 90; ὅ. ἐλευύϑερον͵Ί Οογ. οομ])θοὶξ ἐλευθέριον. “ 

Ῥ. 20: 10. 11. ἦ περὶ γεωργίας καὶ ταύτης ἠδη] δ 

δῖ. ἃ 1. 5. Οδἰουῖ εἶτα π᾿ γ. Οογαῦς τπα}1} καὶ τὰ ταύτης εἴδη, 

οὐ)5 Γγπίαχιη δα οι ΠΟῊ Ῥογίριοιο; ἀοθοῦθαι καὶ τῶν ταύς- 

τῆς εἰδῶν, τῆς Ψιλῆς τε καὶ τῆς πεφυτι 9ι.4 ἤδη Βεπὸ πάθοῖ; 

Ὑ. ἱπῆτα ν. 25: αὕτη δὲ πολλὰ ἤδη περιείληφε γένην ᾿ 

Το οοΣ 10- ἐπιχαρπίαν] γῖαϊς (νεὼ πὲ γιάρξαγ ἐγρο- 

ΒΥᾶΡ Προ) ϑοῃποίάογιις οἱ Οογαᾶς ἐμπορίαν. 

Ῥ. 20; 21. ἡ δὲ τῶν ἀτέχνων] Ηδεο ἀείμπε ἱπ Ρ 4. 

ΔΑ]ο. 

Ῥ. ο0.. 22. τρίτον] τέταρτον Ρ χα; ἱπ ἸΠΔΥΡ. {ἈΠΊΟῚ : ἀλ- 

λως τρίτον. 

Ῥ 20, 26, ὑλοτομία]ὔ γοχῆο ἼΠποιπαδ ἡ λατομία τού 11}. 



ΠΩΣ 

ΕἘΠΡῚΤ: ΘΑ͂ΡΣ ΕΥς 501 

Ρ, 20, 52. τύχης 810 Α 1. 2. 6. ΟεἰοΥΙ τῆς τύχης. 

Ῥ. 21; 5. ἀγενέσταται δῖ Α ι. 2. Οεἴετ! ἀγεννέσταταϊ. 

Ῥ..91, 56. Χάρητι δὴ] Οογαῦθ 1π81}1} Χαρητίδη γε} Χάρητε 

τε. ΪΝ[α]6. Οἵ. Ζε]]. δὰ Αὐτοί. ΕἸΠ. ΝΊο. Ρ. 445. 

Ῥ. 21, 8. ᾿ΑἈπολλοδώρῳ]͵Ἵ αττο ΝΠ. Β. 1, 8. 80ΗΝ. 

Ῥ. 21, 8. ϑεωρείτω͵ ϑόοπη. εἴ Οοσ. ἤπε δποίουϊαίε ϑεω- 

ῥήτέον. 

Ῥ. “1, 190. ἐλαιουργίων] Ηπο Ρετγεπεηΐ νουθὰ Ρ]π τος 

γῇ. 580] οπ. 2. καὶ Θαλῆν δέ Φασιν ἐμπορία χρήσασθαι, καὶ ᾿Ἱππονκρά- 

τὴν τὸν μαϑυματιχὸν καὶ Πλάτωνι τῆς αποδνμίας ἐφόδιον, ἐλαίου τι- 

νὺς ἐν Αἰγύπτω διάθεσιν γενέσθαι. ΟἿο. ἀ6 ἀν. 1, 49. τῷ 

Ῥ. 21, 285. συλλέξαντος Οὐδιπογατγῖι5 εἰ ὅοῃπ. νι οαπ 

εἴ τποπθὴξ Ῥτῖὸ συλλέξαντα απο τοοοριξ Οοταῦθ. 864 οοπίχα- 

οἴο, ἍπαΙαν15 ῬδΠ]Ὸ ΠΠΡΘΟΙΠΟΥ, Πᾶρο εἴα νἱἀοῖπσ: ἐπειδὴ ὃ᾽ 

ὃ καιρὸς ἧκε, πολλῶν ζητουμένων τὸν Θαλῆν τὸν ἐμμισθοῦντα ὃν τρό-- 

πον ἡβούλετο, ἐπιδεῖξαι τὸν καιρὸν. πολλὰ χρήματα συλλέξαντος 

τοῦ Θάλεω., ὅτι ῥάδιόν ἐστι κτλ. ΙΘΙΠᾺΙ δά ἐπιδεῖξαι 1π|61115 6 ῃ- 

ἄπηπ εἰ τὸν καιρόν ποῖ Ἵ Πα]εΐειπη. 

Ῥ. 22,.2. ἐμπορίών)͵ Α 1. 2. ἔμποριῶν. 

Ῥ, 22,9. ὅραμα] Οδπηλοσγασῖιβ εὕρημα, Οοταῦὸς θεώρημα. 

Ῥ. 20;9. τοῦτο] 810 Αὶ 1. 2. Β.. 2. ὅ. τούτῳ 501}. τόροχς 

[ΠΟΥ65. 

ΘῈ ΣοΣ 15. ὁ 7 Λα 1 ΤΑ τ. οἰκία. 

ΕΥΕΕ ΣΕ 22. το. Ἐρία τὴς Ὁ κΟν]' 910, ἈΠῚ. Ὁ. ἘΠ Σ 

᾿Θεἔουὶ τρία μέρη τ. οἷκ. 

Ῥ, 29, 17. ἄρχει] Οογτγεχιξ ρτυίπππια ΟἸΡΠδαμῖι5. Ὑπ]ρο 

ἄρχειν. 

Ῥ, 22, 21. εἰ μὴ που] [πῃ Ρ2.[ἀρτὰ [οτἹρέπτη πως 7 πὲ γος: 

ΜῈ νεΐπ5 1ΠΙΘΤΡΥΕ5. 

Ῥ. 22, 20. ποδανιπτῆρος] ΟΥ. Ἠεγοάοῖ. 11,172. ῬΥο πὸ-: 

δανιπτῆρος ΟἸΡΠΑΠΙ5 νο]εραὶ ποδονιπτῆρος, πὶ οἰξ ἀριιά ῬΟΙ]πο. 

1, τη6. δεὰ Ρεπα παρε ποδανιπτήρ. 2ατὰ πιοπίξαμα ἃ τπ6 εξ 

ααὰ ὙΠεοιοΠιπ Ρ. 4642. πουπΐπα δὲ γουρα [πὰρ]! Ια ἀπρ]1οῖ 

Σπούο [ΟΥΠΔΤῚ ἃ Οτδαοοὶβ, αἰ οὐ τη νοοαϊὶ ΘΟΡΆΪ]α να ἀπ! [1π|6 

ΘΔ: οαρπ]αίϊνα; ΠΟΙ ἀεδιποηγαθο δαπάδθιη σϑρι]! απ [δοιις 

ἰο5 εἰΐε Ουάθοος ἴπ ΟΟΙ ΡΟ ΓΤ 1Οπ 6 ποτηΐμτπι, Ι. ΟὐοπΡ ο- 

ΓΕ πιὰ νοοσα]ὶ οορα]αίΐνα. Αἰηπο Ππᾶθοὸ ἱρία ἀπ011- 



509.ὉΌὃῦ ΛΗΙΒΤΟΥ. ῬΟΙΙΤ. 

εἴ τποᾶο οοῃϊζουσηδίπσ, ἀξ Δ) ῬΟΥ νοοαΐοπι ΠυηΡ] οομῖ, δι 

Β) ρεὺ αἰρῃίπομπβοβς; [δ πίγασιιθ σα! ]ο ἀπα]ορίδιπ Ππᾶροὲ 'π γο- 

οΔΠΒιι5. νουθὲ οορα] δ ν5. 1)Ἰοατπιι8 ῬΥΪππτὰ 6 Πιπρ] οὶ γο- 

6811. ΟΟἸΠ ρα νοοᾶθ]α δὰ ὁ νοοα]ὶ, πξ μητρ-οτατόνος ) ξιΦ-. 

ο-μάχαιρα αἀ [ρροΐοιπ 1. Ῥευῖ, ἱπαϊ! ον} γευθουατη, λέγ-ο- μεν, 

ἀρχ-ύ-μεθα;, ΨΟΟΘΔΙΙ ὁ Ἰπίογάπτπι δα ιαν σ Ῥοδῆοα,, βε-ὀσ-δοτος, 

λα-οσ-δόος, 9ε-όσ-συτος; διτιῖ ε, τιὶ ἀρχ-έκακος) ᾿Αρχ-έ“βιος, ἔπι» 

χαιρ-ε-καχία (ΑὐτΠ, Ἐπὰν Ν. Π|,. 18, 18) δὰ πουηηᾶπι 4 ρΡεσῖ, 1παᾶϊ- 

οδἰῖν' γευθοσ. λέγ-ε-τε, ἄρχ-ε-σθε; [Δρρῖτι5 νου] ε ροδοδ 

Δα)ΟΙᾺΥ σ. τΐ Φερ-έσ-βιος, ἢο οἰΐατα ἴπ οομπηραγαῖνιβ, ἔῤῥωσ 

Μμεν-ἔσ-τερος (οἴ. ἀτιῖτα. δά ὙΠδθοαοΙ. Ρ. “45.); ταυϊῆτπα [ἀπὲ δά- 

7θοῖνα Πυι)τι5 ΒΈΠΟΥῚ5 ἴῃ ἧς» πὲ Φερεσσακής ἀρπὰ ἨοΠοάπτη δου, 

χὅ; δπὶ ἀν» πἴ ἀνδρ-ἀ:ποῦον, ποδ-α-νιπτὴρ. ἀνδρεά-παις ἀριὰ 80" 

ῬΠΟΟΙοτα ὅ01Π01. Ῥιπά. Ῥγίη, 11, ἢπ. καὶ Σοφοκλῆς ἐπὶ τοῦ Τρωΐ- 

λου" τὸν ἀνδράπαιδα δεσπότης ἀπώλεσα) οἱ φοιπροΠίϊοποβ τππιππϑγᾶ- 

1110} πεντ-α-κόσιοι. ὀχτια-χόσιοι, πολλ-α-πλάσιοι; ἀπᾶδ 7αγτα [ἋὮοΥ]- 

θὲ Ψαμμακοσιογάργαρα διέερῃαπιῖβ ἀε 414]. αἰξ. Ρ. 205. 1π ΑΥἸΠΌΡΗ, 

Αομάγη. 5. Παθο [ΟἹ] πὶ νοοάριϊα ἀρπαὰ Αἰοο5 οοτηροῆία εἰΐς υἱ- 

ἀεηξιν α νόθα ]ὶ ̓ πίευροπία. Νά Τ]αντακλῷς ΠποΊπ6π) 4πὸ 46 

νἱ ἀομάπι5 οἱξ Οἴαμπι δ 11.056 1π|ῸΥ ΡῈ, Δ }14. Ρ. 96. ἀρὰ ΑἸ ο8 

τϑοῖϊτι5 Τ]αντοχλῆς [οΥἸ 1 παχ. ὅ1ο ᾿Αρτοξέρξης τλ6]1π|6 Παρ δὲ απαππ 

᾿Αρταξέρξης. Ψ. ΒΕΚΚΕΥ ὙΠππογά. 1, 157. Ἐδοῖα μᾶθοὸ [πὲ δᾶ τ" 

Δ Πα]ορίατη Ῥουξεοϊουιιπι δὲ δουϊοσμπ τετύφ-ατμεν, ἐλέξ-α-μεν; 

Αἰφια ΤΙΟΡΘοκίμ5, ΥἹἱΓ δΔοοπγαςΠίτπιια, δὲ ῬΗσυπ. Ρ. 680. παᾶθο 

νοοάΡι]α Ὁ ἀοοπίαϊνο οοπροῇία εἴθ μυΐδξ, πὶ απὸ νἱχ ποθ ης 

«πτατὰ ΠάΡΘΡΙὲ ΠΡῸῚ δα Πιρυ]αμπίθιη ; ἀπὶ ἡ νοοα, τι λαμπαδ-η- 

Φόρος, στεφαν-η-Φόρος ἀρχ-ἡ-γενής Δα Δπδ]οσΊατα 2 Ρουίοπδαθ οοπ- ἢ 

ἡπποίῖνι, λείπ-η-τε, λέγτ-η-τε: διδυματόμος ἀογίοιπη; ΤΑΥ͂ 5 γοσᾶς- 

1ἸΡτι5 ὁ δὲ ὦ σορα]αΐῖν5 πῇ [ἀπὲ Οταθοῖ, ἐ πὸπ πἰῇ ἔπι ἡ ππιπα 

ατὰξ ῬΥΙΟΥ Ρᾶγβ νοοαθι}1 οἱὲ νϑυρα]15 ἑλχεσίπεπλος, ἀερσίνοος, ἀν- 

εξίχκακος. κρατυησίπους Ῥιηά. ῬυΙΗ. Ἔτι; 10) ἀεσίφρων 9 ἀγησίχορος 

ἀρχιϑέωρος, λαϑίφϑογγος ΤΠΕΙ͂, ϑοιξ. χδι. ἴπ 4πὸ ποΐαπ απ τιπιῖσ 

- ΘΕΠι Πα)τι5 Ῥοπουῖς νοοα θα] τῖπ, απο [οἷατη., ἴπ ἧς ΕΧΙΓΘ, εὕς- 

ρηἠσιεπήῆς, Ῥπιά. ΟἹ. Υ1Π], τὸ (86). αἴ φαι ῬΥΪΟΥ Ῥᾶτβ νοοα θα} 

οἱἱ ἀαιῖνιιβ, ἀξ πασιμέλουσα, απὶ φπππα ἐ 1 ογὰ οἱ Ρυππὶρ θηϊᾶ, 

ἘΠ ἴῃ πτολίπορθος, Ἰπ4πὸ ὦ ποη οἱξ οορπϊαΐνα [οἱ γεΥς τδάὶ- 

οα]15. ἴπάς [ρομές ΘΟ] ]Πρ65 ἀρὰ Αοίομν ᾿πτὰ εχ, 885. πολισ- 



ἡ. 4 

ἘΠΡΩ ἉΘΡΌΟΝ: 5ΟΥ 

σετόμος οοτῖγα ἈΠΑΙΟΡΊατ 66 εἰποίισι (ΟΕ, ΓΟΒΘοΙς δα ῬΠτυτι. 

Ρ. θ67.); ἀθθεθαὶ αὐ πολεσσινόμος, δυὶ πολισσινόμος (πόλισσι. Ῥτό 

πολίεσσι τιξ γέκυσσι ῬΥΟ νεκύεσσι) τι πολισινόμος ῬΥΟΠΙΠΟΙΑΤΊ. 

ὙδΟΔ]1 ὦ ΠΌΠ ΘΟΡΒΙΔμαΥ νοοδθπϊα, π1Π ἡππτπ φοπίγαμπη- 

ἔπι, ἀνώνυμος, κρεωδαισία (Υ. ατδὲ Δα ἹΠεοάοΙ, Ρ.. 250. τποππῖ) 

4παπηπαπι Ῥυΐππα Ρουίοπα ΘΟΠ] ΠΟΥ λέγ-ωςμεν, ἀρχ-ῴ μεθα 6δἔ 

Ἤ1Ὸ διια]ορίαιπ ρσγαθθεραῖ. Ναπο 6 ἀπ ποπρῖοῖϑ οΟρτ- 

Ἰδεϊοπῖθη8 Ῥᾶιοα δἰὐἰάδηπιβ: ΘΟΡΠ]ΔιΐπῚ ΠοΟΙηΙπα ἀπὲ αἱ αἶκ- 

Ῥμίποιβο,, 9ηβ-αι-γενής. μαλαμτ-αί-ποὺς ) μεσεαί-πολιος, ἰ8-αι γενής 

(μος οτππίπο Ρυδθίθυθ πὶ οἢ Τουτπαᾶα ἰϑαγενής; οἵ, νατῖαβ 16- 

Οἴοπα5 'π Αϑίοη. Ῥεσΐ, 511); αδἴαχπο στϑίροπάθε πᾶθοὸ οοριῃ]αηάξ 

τα ογρίδξιν:ϑ “λέξ-αι-εν. ἀρξ-αί μεθα; δι οι, ὁδ-οι-πόρος, τπιξ 

λέγ-οιτμεν ; δπξ εἰ, ἐγχ-ει-χέραυνος (Ρίπα, Ῥυίῃ. 111], 545) τι ἐπ 

ῬΙαϑαπαιπρουίθοίο δοῦν εὐ ἴπὶ δἰ 1015 Ορία ν 15 ΡΥ ππὶ δουιΠὶ, 

ἑστηντεί-τὴνγ λέξ-ει-ε. 11. Οοτπροίϊζέεϊο [πὸ νοοαῖϊὶ οο- 

Ῥα]αΐῖνα, Αά Ποὺ βεμπῖ5 ῬουΠπομΐ χειμαῤῥους, κμερασβόλος, 

σελασφόρος, πτολίπορθος τελεσζφόρος 411. Ἐπ Ποῦ νο]αξ Γρβοϊπαϊπο 

[αἴι5 1π|6} Πρ 1έατ οδπαπι πιοπ ο[Γ6 Ομ ποδανιπτὴρ π᾿ ποδονιπτήρ 

παι οἴ πτ, 

Ῥ, 21, ὅο. ἀεί] ϑουῖβθβ αἰεί, 810 Θπῖτπ Α α. 2, πιὸ ππᾶρῖϑ 

φοπ θη δ θη] ἰθΙΠΡΟΥθτι5 Αὐτοί θ]15. Ῥοιτο Ρ᾿τῸ ἔχει Ρ 5 ἔχοι 

ΤΠ Α16. 

Ρ. 25, 1ο. 11. ὃν καλοῦμεν πλοῦτονἽ Οοτδὸς χπδ]εραξ 

οὗ καλοῦμεν πλούτου. Απίδα ῬτΟ περὶ τῆς ντήσεως δΥΡΌΥρΊι9 

Παραὲ περὶ [τὴν] τῆς χτ. δεά 1Ππα τὴν οἰΐαια ἴπ Ῥ 1. 

Ῥ, 25, 12... δούλων ἀπορήσειεν] Α 1. δούλων. ᾿Απορή- 

ὄειεν κίλ. 

Ῥ, 25. τ6. ἐξεων] [π|6]1166 τίς 6χ δύδεμία ἡποά ΓΘ α]Πατ, 

{|π Ῥ. 25. 21. καὶ ὃ μὲν δοῦλος ἐῶν φύδει, σκυτοτόμος δ᾽ οὐδὲ τῶν 

ἄλλων τεχνιτῶν ([ο. τις). 

Ῥ. 256, 18. εἴτε γὰρ] Α τ εἶ τὶ γάρ. 

ΤῈ δ. 20. Σχε ἀΐον. «δὴ 1... Τα, Αὐτὰ. ΘΟ, ἂν δὴ, ν οῖ. τΟδὰ 

Ῥ, ο5; 24. καὶ ἀκόλαστος 810 Α΄. 2. γ16ξ. 80 π. ΟοΥ.:; 

[ε 5.10. καὶ οπιπί. 1) 66 οἰαια νἱἀθέπσ ἴῃ Ρ ΄. ᾿Αχκόλαστον 

οἴϊο, αιιοά γυἱλο νεχίλίασ ἴοσγο (Ρ. 24), 5.) 1ατεία1]Ὲ οἵ ἴπ Ραι- 



»" ᾶ, “Άψῳυ 

ΜΝ 

50ή ΑΒΙΒΤΟΤ, ΡΟΙΤ. ᾿ 

το. ᾿Αχολασία ῬΈΘΥΙΠΙ5 δ ἱππτπαίπιγα Του πο; ἡτιῖ5 Θπἰπὶ ἄνθος 

δρίαν ΡτΘΥῚ εἰ ἠ1οδὶ ὃ "ἢ 

Ρ. 25, “4. καϑόλου δή] ϑ8εῆπ. εἑ Οογδὅς κ. δέν, 

Ῥ. “5, δὅδ1. τὸ δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον οὐδέν], Νία]6 ΡΥ 

δομποίάογιβ εὐ Οογαὸς τῷ ὃὲ [πο αραστη, πιο οοπἼεοοταῖ 5.1}. 

Ρ 24,7. ὑφήηγηται] Ρ, ὑφηγεῖται; [εὦ 1π χπᾶΥρῖπο 

ὑφήγηται. ϑεμπίπτη ορίϊπηα Ιεθ ις εἰ Ηεϊ ἤτι5 νευίοπάο: ἃ ἴ- 

4Ζ:6 ποῦ ᾿ἱρίαππη Γπρτὰ απο 1π απῖπᾶ οἰΐεπά!- 

τα πι5, ΟἹ. Η. δίερμαπ, ες 414]. αἰΐ, Ρ. 185: εἰ 4πὯὲ [αρτὰ τπὸ- 

τπιΐτητ5 Ρ. 578. Αἀάα Ατιῆοί. 46 βεπογαῖ, ἀπῖππ: 1Π; 9, περὶ 
[ 

Α - » Γ. Ν Ψ» , " 

δὲ τῶν ἐντόμων λεχτέον κατὰ τὴν ὑφηγήημξνην μεϑοδον; Ὶ 

Ρ. 24, τοθΞςἩ ἀρετάς ὑποληπτέον) δεῖν] Ηδδὸ εἰ 1π- 

ἐευριιποῖο Α 4. δὲ α 1. (τὸ ἑαιποπ ροῆία ροῖ δεῖν μέν νῖτριι- 

14). ϑυ]θυγρίιβ νοΥῸ 7) 461 [Θολ] [ἀπὲ Θ0ηπ, οἱ Οογδῦβ ; ἀρε- 

τὰς ὑποληπτέον" δεῖν μὲν μετέχειν π, ϑεᾷ [οὐἱθεπάπηη εἰ οτηπὶ- 

ΠΟ οαπὶ Ρ 1. ἀρετάς" ὑποληπτέον γὰρ; δεῖν μὲν μ’ ΘΕ δύ 1ρΡατ- 

Βίπιπ [ἐαιϊξαγ, Ππὸ οπὶπ ΒΙΘΙδΚο ἀναγκαῖον ἀε]επάπτιπ εἰξ, 

Ρ. 2ή, 28. καϑάπερ ᾧὥετο Σωκράτης} Ηδεὸὺ δᾶ δοαΐπ 

ῬΙ]αίΐοπς ἀοοίσπαπι ΡΟΥϊ  πθηΐ, 4πᾶ6 1η ΤΕΡΙΒΙ1 ἃ ἀχροἤία ἂΡ 

δϑοοτγαίθ οἱϊ ; ραπέάθιῃ εἰΐε παξισδμλ απ] 16 το δὲ υἱγ]!]οῖπ, 1460- 

46 δβεῆπα ἀρίαβ δε πππ]]οτα5 δα τηϊπουᾶ ον 1]1α, αππᾶτπα Υἶτοβ, 

Νεραῖ 1ὰΔ Αὐμῃοίθ]αβ,, 4111 ΠΡ ΘΑΙΥΤΙ παάαπα ΘΟ ἢ] ᾿πἢγτηλίαι 6 

ἸΠ]Π1Ετα5 ἀἄοοεῖ; πο τηϊπῖ5 θὰ [πρϑᾶηξ τππποῦᾶ; Φαῖθιι5 ΥἹΤῚ 

Ταπραπίπσ. Νιιπο νἱ65 πὲ ἔαοίατη πὲ; φορά παγγαίασ ἃ Πιορ6- 

το Αἰομαια ΟΡοΥ. Ρ. 225: .»}180 [προτγΐουα δείξαϊα -- ἴῃ νὰ ἀ6- 

Πεκὶ [ΓιοΙοεἤγίαια., ΠῚ 9απὰ Οτα)α (Γαᾶγ 94π6 ΟΥαγ) οατπ 

Ῥαΐτθ παθιξαγοῖ. δίαιτα δ πη1{{π|6 1π ΘΠ ΡΒ] ΟἹ] πιππ, Ἰηνομὶ ποὶ- 

Ἰ6πὶ ΡΠ] αῖα, 1 Ροπι!, Ἰεβροπίθμα βγᾶθοα Ρ]αίομπθπι, ποῖα 

Πα ἱπίο] 1 5ῖῈ, πὲ τΠ1ΠῚ ΡΠ [ἀπ πλάτη δι πα Ἰουιὸ πα 1π)] σατο κ τ, τ 

δοΙΠοοὲ ΑὐιΠποίθϊθια. παι τὰ ἡπαρηϊπος 46 τ] θγια παξαχᾶ 

ΓεμΠοπίετα πὸη [6 ρ 1 68. 

ῬΡ. ο5, 1. τῶν τοιούτων͵] ΒΒ χ, τοιοῦτον ἤπο τῶν. 

Ῥ. .ς5,6. γυναικὶ] ϑόρῇ. Α)]- 591. γυνή, γυναιξὲ Κόσμον 

ἢ σιγὴ Φέρει. 

ΡΥ ΞΗ Ὁ. τὸν ΣῊΝ δῖ. Α τ. 2. ὅ.01}. δϑοῖιπ, Οογ. 

ϑε Ῥ 5. 2. 5. οὶ, Οαἴ, τὸ τέλος ; φιιοα τοοοροσᾶπ, ἢ σοί 665 

ΖΑ ΠΟΤῚ ΡίΟ5 Τὰ ΤΟΥ ΨΌΨΩΝ 



ςΞΦὦ»ἹΞ 

ΠΠ 1. ὉΑΡΟΥ: 305 

Ῥ. “5, τά. ἐλλείψη] Ρ 5, ἐλλείψει; [δἀ ἔπργτα [οΥἹρῖο ἡ. 

Ἐπ αγπΙΠ 1Π1Π1,| 4ππᾶιην5 1λᾶννοϊ ρΡγαθοορία χηϊ[061}]. Ρ. 297. 

459. π]Π1}] σπταπ], ἀρίϊτπι5 εἴα νἱἀδίπσ Ππῖῖο Ἰοοο, 4πᾶτὰ δου σ 

᾿ἤπς δοπ)πποίϊνί. ϑο]επέ ομῖτπ ὅπως μὴ Οἴτῃ ἔαΐατο ΘΟΠ] 56 Ο 

Αἴοὶ, ἢ ῥσδοίοθηβ απ δια πη, Οἷπὶ οοπ]ιποίϊνο δουιῆι ἢ 

δοτιξπι5 ἀπέθοείϊεταί. δῖ᾽ο στθοία Βεκίουιβ ἴπ ΤΠμπογά. ᾿, 382. 

ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἰσχιον καὶ ἀπορώτερον τῇ Πελοποννήσῳ πράξομεν 

ΓΟΥΙΡΠΕ πΡ1 δουτπτπ ταϊπεὶ ῬΟΡΡΟ Ῥγοΐεβθ, εαὦ ὙΠππονά, 1. Ὁ, 

χϑθ; αἱ 11, 67. ἐγχειρίσαι, ὅπως μὴ βλάψωσιν εἰ ΠΙ, 66. ξυνό- 

βησᾶν τε πρῶτα μὲν τὰ μακρὰ τείχη ἑλεῖν ᾿Αϑηναίους, ὅπως μὴ ἔπι- 

βοηϑήσωσιν. ῷ 

ἘΡ  σν χῦ. ἀρ αΊ͵ Ῥ 5.5, ἄρα, 

Ῥ᾿ 95, 17. τοῦτο πλεῖστον] 810 Α 1, 5. Ρ 5. 5, τοί, 

τούτων ([εὰ [ἀργὰ [οΥὐἱρίο τοῦτο Ρ 1, 501}. 

Ρ. 25.5.10. ἐπιβάλλει ἀρετῆς] Οοταῦθ αὐτῷ ρΡοΙ τοσοῦ- 

τον δα δά στηδηΐοτῃ δομπείάετ]. 

Ῥ, 95, οι. τῶν φύσει Οογαῦὸς νιαχ ἐγΥΡΟσυρ Ἰ σιπὶ 

εὐ! οπὶς δομ ποι ογίαπδθ τῇ Φύσει Το ρϑ 1}. 

Ρ, οὅ, 564. οὐ τὴν διδασκαλικήν͵] Οογδᾶς δοῃ ποι ἀθυτ 

Γδουιῖτι5 οὐ τὸν τὴν ὃ. Νοπ τϑοῖθ. Πα ππθπάτια ἡ π]ἀοππ [ἘΥγ 15 

εἢ Ὁ ποτο, [οὰ 1ἰὰ ἔδτηεπ, πὲ πο νἱχμαίπηη δὲ Ποπϑἢὶ δἱ Πέ 

παρ οΥ, πῸΠ ΟΡΟΥΠΙη [ουν ΠΠπιπῃ, απ|ιᾶ6 δὰ ἀοιπε[Ἰουια πππαπτιϑ 

ὙΘΥΠΔΤΙΙΠΙ ῬΟΥΠΠπαπὲ (τῶν ἔργων). 

Ῥ. . 265, 20ϑ. τὸν. τρόπον τοῦτον. Περὶ δ᾽ ὠνδρὸς καὶ 

γυναικός 81. Α τ. 2. ΒΡ ., 5. ὙΙοῖ. δοῖπ, ΟοΥ. τρόπον τοῦτον 

Ῥ ο. ἤπε τόν, ὅ010.: τοῦτον τὸν τρόπον. ἹΠΠερὶ δὲ γυναικὸς καὶ ἀνο 

ὅρός τιο[οϊο 4π|0 διιοΐοσθ. 

Ρ. 426, 2. ἐπελϑεῖν͵] ὙΠΙΟΙΟΥΙ15 τπᾶ]6 διελϑεῖνγ) ποά γϑ- 

ΘΕΡΙΕ απ δοπποίάεσο Οογαῦδβθ. [{Π᾿οταπθ ἰαππθα 118}1} διε- 

λεῖν, Ἐπέρχεσθαι εξ ἡποὰ ποὸβ5 ἀϊοίπππα δπξέγθξομ τὶ πὰ 

Ζιι. τοάεπ. ΤΗπογά, 1, 90, καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν 

ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν, 1, 91. καὶ Θεμι- 

στονλῆς ἐπελθὼν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐνταῦθα δὴ φανερῶς εἶπεν 1, τιθ. 

καὶ τότε καὶ τελευταῖοι ἐπελθόντες, ἔλεγον τϑιᾶδς, Τηρτὶ πιῖς νοτὸ 

ἅνπὸ Ῥοσίποε 1, 72, οἱ δ᾽ ἐκέλευόν τε ἐπιέναι καὶ παρελθόντες οἱ ᾽Α 9η- 

ναῖοι ἔλεγον τοιάδε, ὩΒῚ γ. Ὑγα[ίπιιπη. Οοίογαα δ ἢ. 1. ἰΐα 

ΘΟΠ ΠΟΙ ἀοΥπθ: γγ11ι 115. ΠΠσῚ5 παρ (ο ορίϊπια χοὶ ρα] οαο Του πηᾶ 

ι8 
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ἐσαοίαθαπξ, ψν ὶ τ} Ορὰ8 Ῥγοροῆπιπι Ἔχεαμὶ; αοα ἂπ ἔδοεσιε ' 

Ἰδποτάμηδ. Οδγίθ Ῥουῖ Ππᾶθὸ ΠΙΡτόσιτι Ῥᾶγ5 Ροϊγεπια, πε 

αἰϊαπ ας ἰγαάιματι (6 Ῥυδθοθρβ ῬΗ]]ΟΙΌΡΗΙ 115 πὶ ΠΡ υ15 αἰ ἰαμϊά 

δοοορίπαιιβ.ς. Ψογι ἢ αἀπίπππιη δάνοσε εξ πᾶς Ροϊξ δαάϊία 

[απὲ ἂρ Αὐτοξοϊο,, οοτίθ, δατπ ἦ6 1πΠ Πα! ]οπ 6 ΡΆΒ θα δ δὐποᾶ- 

ἤοπα Ἰοαπῖ, ᾿π|6]]1 6 Χ Ποῖ, ΙΔἴογΕ απῖτα : ἐπεὶ γὰρ οἰκία μὲν πᾶ- 

σα μέρος πόλεως -- ἀναγλαῖον πρὸς τὴν πολιτείαν βλέποντας παιδεύ- 

8ιν, Ῥεστεποπῇ ἰρῖπιῦ Ππᾶοὸ νεῦρα δὰ ἸΠΡτος ὙΠ] εὐ ὙΠ. 

Ρ. 26, 2. ἐπεὶ γάρ] [ἰὰ Α τ, οεἴετί. δεά. Α 2. ἤπε γάρ. 

Ῥ. 26, 5σ. βλέποντας], Α 2. βλέποντα. Α τ βλέποντας) ααπα 

χηδ]6 ϑοππειήοσιιϑ βλέποντοι ἴουγα παυσδῖ. 

Ρ. “6, 8. γυναῖκας σπουδαίου] ἌΘΔΟΘΡΙ ἈΨΑΡΈΡΟΗΡ 

ΡΒεθαὶ σπουδαίους. ΟἿ, δηϊππαάν. αὐ ΤΠεοάοί. Ρ. 257. 8ϑε4 Α 2. 

σπουδαίας. 

Ρ. »6, 17. περὶ τῆς πολιτείας τῆς ἀρίστης] Ῥᾳ. «. 
- Φ'᾽ Ψ, ΄ 

τῆς ἀρίστης πολιτείας, 

ΤΙ ΒΈΚΠ ΕΟ ΝΙΣΈΓΘΕ 

ΟΑΡ, 1. Ῥαρ. 27:2. κρατίστη πασῶν͵ ϑομῃ. εξ Οοσδῦς 

κρ. πάντων»γ 6 νοΥΡῸ ἡπτοπὶ τποιηϊΐο ]Θοέοσο. 

Ρ. 57, θ. τυγχάνωσιν] ϑοῆπ. δὲ οτος οοπίτα οοάϊοαιπ 

αὐοϊουϊαΐοτα τυγχάνουσιν. 864 1π1}1] τηπιΐανι. Οἱ. Ἠδυτπάπη δὰ 

ψις. Ρ. ὃδι, δα ϑοόρῇ. Απιῖρ. τοῦ. τοι. δὰ Επτιρ. Βδοοῖ, 500. 

Βεῖῆδ. οοπ)εοῖ. Ρ. 254. 46 ἂν ρΡαγῇοιϊα Ῥ. 105. ὁπᾶγυ. Οδά, ΘΟ]. 

Ῥ. ΟΟΙΠΠΙ. 1π σομγαΥ πὶ Ραγίθηι ΠΊΙΒΘΥ αἰ ραΐανιε Φαοοθῆι5, 

νιν ἀοοιιπιμπηβ., δὰ 0111], Τὶ. Ρ. θ8:. ἘΠ οασπ οοπίπποίνο 

αξ ατμλ]αγα οἱδ οριοὶς οὐ ᾿νυῖοὶβ ροδι5 1 γάτο ᾿πνοπϊξαν ἀρπᾶ 

ἐγαρίοοβ,, τᾶν ἀρ [οὐἹρίοτοβ δι Πσο5 ἀπ πο 5 ἐοιπροτᾶ. 

δε Ροί Ἐπ] Ια τη ἃ 515 τη βίδα ΟΡ Πα. 8510 Ῥ, 50. τι. εἰ 

σταδμὸς πλεῖον ἑλχύσῃ οἱ [δϑρίιις ἀραὰ Αὐπποξθὶοσα, Αραὰ ΤῊὰ- 

ογᾶ. Π, 4. ΒεκΚοσιιθ [οὐἱρῆ! εἴτε κατακαύσωσιν -- εἴτε τι ἄλλο 

χρήσωνται. 

Ρ, 217, 8. ἔτι δὲ τὸ δητεῖν] ϑόῆπ. οχ 1ΠῆΡΥ: ἹΠΑΤΡΙ͂ΠΕ 

ἵνα ατία τὸ ζητεῖν γΘοοΡΊ:. ιγραϊα ροίὲ ἕτερον ἀπαποσπα οὐδῇ. 

Διὰ τοῦτο Ὑ. 11. Π1}}1] οἱδ τῇ στ ροίϊο νϑυροόσαπι διὰ τὸ μὴ κα΄ 

"αν; ΩΣ 
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λῶς ἔχειν κτλ. ἊΣ ΓΑΊΗΙ ἀϊοιπὶ 6 ἀ16, απὸ ἀϊ16, Ρὕγὸ 8ὸ 

ἀϊεν. 4πο. 

Ρ, “8, .. τοῦ τόπου κοινωνεῖν] Ρ α, 5. κοινωνεῖν τοῦ 

τόπου. 

Ρ. “8, Ὡὥ. ἰσότης μιᾶς πόλεως] δῖο Α .. 2, εἰ οοάτοοϑ 

δα ππππ ΟΙΠΠ65. ΒΥΪπιῖ5 ὙΠΙΟΪΟΥ 5 6Χ σομπ͵θοΐαγα., πὲ ν]ἀ δῖ , 

Γοτῖρῆε, εἷς ὁ τῆς μιᾶς πόλεως ητπιοά τεορερεγαπὲ ϑοῃπ. εἰ Οοταδ, 

Ἐπ ἢς εἰΐαιηα ΝΠ γοέμ5 'π πο οοὐϊος δπποπάανεγαί. δεὰ ἰσότης 

γοτα ατἰἤοίοθ!οα Ἰοοιιεϊο ρέο ἴσον τί. Ατιοῖ, Μαρπ. ΝΙοσαὶ. 

1, 94. ἔστι δὲ τούτων ὁ μὲν κατ᾽ ἔλλειψιν; ὃ δὲ καθ᾽ ὑπερβολήν " 

ὁ δ᾽ ἐλευθέριος, ἐπειδὴ ἐστιν ἐπάινετός, μεσότης ἂν εἴη τούτων ῬΥῸ 

μέσον τι, 1, 88. ὁ δέ γὲ νεμεσητικὸς οὗ" ἀλλὰ μεσότης τίς ἐστι τού- 

τῶν. ἘΠπ1Ὸ. Ἐπιάειπῃ, 1ΠΠ|, 5. ἡ δὲ δικάιοσύνή μεδότης ἐστίν. ῬΥοΥ- 

[15 1ἴὰ ἰσότηξ. 

Ῥ, 28, 8. τοῦ Τ]Ϊλατων 4] 5810 Ἀ:. 2. ἐν τῇ Πλάτωνος πὸ- 

λιτείᾳ Ῥ.. ΝΙ. ἐν τῇ Πολιτείᾳ τῇ Πλάτωνος Ῥ 2. 6. 4. Τ,ερεπ- 

ἄπτη πὶ τη Ρ 1.1 

Ρ, 28, 12. ἔχει δή] 510 1. 4. ϑοππ, 8ε4 ἐχεὶ δὲ 501}. 

Οοταῦϑ. 

Ῥ. “28, 18. διελεῖν͵7, Ρ 5. διελϑεῖν. 

Ρ. 28, 18. λέγω δὲ -- ὅτι μάλιστα) Α 2. ἢπε δέ. Μ. 

Ῥ 4. ἴπατρο τὸ μίαν εἶναι τὴν πόλιν, ὡς ἄριστον ὃν ὅτι μάλιστα. 

γον Π|πώ4 ἀεεῇ ἴπ Α 1, ο. Ῥ3. 6 τὰ ἱρίᾳ νυ: Ῥ]αΐοιι. τϑῖηρ. Υ. 

Ῥ. 462. ἔχομεν οὖν τι μεῖζον κακὸν πόλει ἢ ἐχεῖνο, ὅ᾽ ἀν αὐτὴν δια- 

σπᾷ καὶ ποιῇ πολλὰς ἀντὶ μιᾶς; ἢ μεῖζον ἀγαθὸν τοῦ δ ἂν ξυνδῇ 

τε καὶ ποιῇ μίαν! Οὐκ ἔχομεν. Οοπιίτὰ Ανποίε]θιη ἀϊδριιΐέανχξ 

ῬΙΠΖΒΘΟΥ5 1Π ΟΟΙΠΙΠΘΠΐ, ἀ6 115 4πδὲ Αγιποίο]δ68 ἱπ Ρ]46- 

ἔοπῖὶθ ῬοΟ]ΙίΙα τορΥοΠπαπάϊἐ Ρ. 52, [εὐ [415 Ῥευρὶθ- 

Χο. 106 πιπΐα!α πιιππουῖ δορίξανς Αὐπϊοΐθ θη, ποῖ αιοά Ρ]Α- 

ἰο νοϊπθυϊέ, ἀθ ππαπϊπηϊίαία: πϑαπ6 (ππ14 οἰϊοέ πὶ π τι πὶ [Δ 19 

Τπ| 6116 Χ 6 ΡΒΙ]ΠΟΙΟΡ πιστὰ τποποῖ. Οποά πὶ ἀεοιποηῆεγατοξ, 10- 

οὐαὶ ΑΥἹΠοΐ6]15 Μοίαρη. 1Π1|, 6. 1π τπθάϊππι ρυοΐα!: τάδε 
΄ “ - ἐ ΠΣ 2 , δ 2 πεν ᾿ ἢ 

λέγομεν ἕν; ὧν ἡ οὐσία μία" μία δὰ ἡ συνεχείᾳ, ἡ εἴδει, ἡ λόγῳ; 

ἴπ 4πὸ ἀπρΡΙΘχ ὙἹπιπὶ οοιπτηῖπὲ, πππὶ ἀπο ΑὐἹΠοίΐθ] οι δἱξ 

ἀἴοεσα τάδε λέγομεν ἕν; 4πππὶ 1ἰὰ ἀϊοαξ: τὰ ὃὲ πρώτως λε- 

όμενα ἕν, 4ποὰ ΟρΡρομῖξιν νουθῖ5 τὰ μὲν οὖν πλεῖστα ἕν λέγεται; 

ΔΙΓΟΥ ΠῚ αητιοά τὸ ἕν λόγῳ 146πὶ οἴτα ἀϊοὶ αἴαπιθ τὸ ἕν ἀριθμῶν 

ὕω 
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Οὕαο ῥτουίις ἱπῖοτ [6 ἀΠουτο ἐχ Τρ Ιο ποὺ Ἰοοο ΝΘ αν Ποοστπι 
ἀϊδοοχε ροίοσδε: ἔτι δὲ τὰ μὲν κατ᾿ ἀριθμόν ἔστιν ἕν, τὰ δὲ κατ᾽ εἶν 

δος, τὰ ὃξ κατὰ “γένος, τὰ ὃξ κατὰ ἀναλογίαν" ἀριθμῷ μὲν ὧν ἡ ᾿ 

ὕλη μία, εἴδει δὲ ὧν ὁ λόγυς ἘΠ γένει δ᾽ ὧν τὸ αὐτὸ σχῆμα τῆς 

κατηγορίας, κατ᾽ ἀναλογίαν ὃὲ ὅσα ἔχει ὡς ἄλλο ᾿πρὸς ἄλλο. 

Ῥ, 28, 25. ἡ πόλις] Μ, ἢπε ατίΐϊοιο. ; ; ᾿ 

Ῥ. 20, 1: ἑλχύσῃ] Ρ κ. ἑλκύσει, αποὰ 517}. νοϊπογαξ, τὸ- 

“ἐδρέππι εἰ ἃ ϑόμπ. εἰ Ὁογαδ. Ηἴὸ ἰδιπθη ἑλκύσειε ν6 1] ἑλκύσαε 

ατὲ οἰϊατα 5010. ΟΠ) θαυ δῖ) Ῥυδδίοτε. 

ΠΡ, σὸ, 3. ἀλλ᾽ οἷον Ἄφκαδες Συμμαχίαν, ἔθνος εξ πόλιν 

ΤηΪΟΥ [6 ἀἰετγο ποο τποάο ἀ101 ΑὐἹἤποιε]αο : συμμαχία εἰ [οοἱε- 

[α5 ΤῸ ῬαΥϊπια [εἃ εἰἸϊνου οὐαὶ ΟΥΡΊΠ6 (τῶν ὁμοίων)» πᾶπ 

τπταπι ᾿] π|γ65 οἰν ἐξαξοσ. ἐδξοποπάδο Ἰη] σία οατιία ἴῃ πππιπὶ ἡπα 

ΘΟΥΡΙι5 οι, πὲ συμμαχία (ΤὈφἀ 115); παρὸ αἰ ἀπεγας ἃ νοτᾶ 

οἰνιϊαῖθ,, ἀπάτη ἀἸοΙ π Ὑϑρι ] 1οαϊπ, Ἴοπ δἰξ αὐτο τη} 015 46- 

χποι ἤγουπ. {7} Ἰρτπιν τοῦ ἔθνους τιαξιγατη ΧΡ] Ιοατοῖ παρὸ δ 11}, 

ὅταν μὴ ὦσι κεχωρισμένοι κατὰ κώμας, ἀλλ᾽ οἷον ᾽Αρναδεςς 

Νεῖαρα Ατοδύπτη ρθὴ5 ΡΟ Ῥυρπδιη ἔν οποίγιοατη [ὙποαΎ τι 

τὴν μεγάλην πόλιν ΘΟ ΠΙΠι1Ὲ, απὸ ητιαῇ νίποι]!ο βθπ5 ππῖνοτία 

οομἐἰπουθμισ. ῬΠανοχίπ. Ῥ. τοϑι, 47. διίέριοι ἐν. κεγάλῃ πόλει, 

ΑΑὐμοσϑθένης ἐν τῶ κατ᾽ Αἰσχίνου (περὶ παραπρ. Ῥ. 5.4, 18. Ῥ. 408, 10}. 

συνέδριόν ἐστι νχοινὸν ᾿Αρκάδων ἁπάντων, οὗ πολλάκις μννμονεύουσιν 

οἱ ἱστοριχοῖ" διξίλεχταε ὃὲ περὶ αὐτῶν καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ κοινῇ 
᾿Αρκάδων" πολιτείᾳ, ἀρχόμενος τοῦ βιβλίου, ἹΝΠΙ τάχα εἷξ 4ιοᾷ "49 

ἰΑΥΟΔα 115. ΠαΥταῦ ΕΠ ΠΑ]. Ῥ. τοῦο, 90. οὕςπερ καὶ τοὺς ᾿Δρμάδας 

ἔχειν τριάκοντα προσπελατῶν μυριάδας ὥσπερ εἱλώτων, ὍΝ ἸοΙεῈ 

ΖῸΥ ᾿ΟΕΓΟΒΙΟἾνΕΘ. Πι6]] ΘΠ Ποὺ διααίςνουία προ Ρ, 198. ΤΡῚΣ 

ἀλλά; απο [δορὶ Οογδδς, θη παρθο.. Ατοδαῖ [ἀπὲ ἔθνος» 

ΤΟΣ κατὰ χώμας κεχωρισμένον, [εὰ [ν ποάγιο ΟΟΠΎΠ 1 ΘΟΠ αποίιτη. 

Ρ, 9.9; 4. τὸ ἴδον τὸ ἀντιπεπονϑός Ἴσον ποὸπ ἰσὸὺ 

Τουιροπάττη οἱΐβ ἀρτὰ ΛΠ οο5. ἀπ οἱ «ποά τποππῖξ Η, δέερμα- 

τι ἀρ 414]. δ". Ρ. 106. ἘΠῚ Ῥ χα πρίαιτο. Οποά δὰ ἰρίαπι 

[ϑυι θα ]υπ ΔΕ ποῦ Ῥ]αοιπιτη Ποο 6Π Ὁ ΒΡ Πιδβοσθογιχα γαῖπ τπο- 

πϊματα ἃ Οαπηδτανῖο οἴξδ. ΟΣ, ΕἸ Πῖο. Νίοου γ᾽, 4. ΕἸ ο. Επά ἐπι. 

1Π|, 5. ΜΙ εὐπι οσ 5: Οϑίοα. ἃ. ὙΥΙΠΟηΓομαίτομ 1, ῥ. 866, Οοχαὃς 

γοϊοραῖ: τὸ ἀντιπεπονξδὸς οὐ σώζει. 

Ῥ. 29; 7.-α« μα] ἴπ πχᾶυρ. Ῥ α. “ἃλλά. 
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Ῥ. 99, το. μετέβαλλον] Ρ τ, μετέβαλον. ᾿ 

ΒΕ Ὁ, 20;. 12. Ἐπεὶ δὲ βέλτιον οὕτως ἔχειν; καὶ τὰ 

περὶ κτλ.] ΤΠ ΘΥ̓Ρ ΠΟ ΟΠΟΤῚ Τα ΑῚ ὀτιπα., Ορταὸ; Ὑπῖρο: ροίὲ 
τ τ 4 ΘΒ 4 Π Ξ: 
'πολιτιχὴν Ἱποίάϊτατν. Οὕτως 6Π Ῥτοὸ οὕτως ὡς νῦν, ποίᾳξατιο ΘΔ, 

δοπαἸ Ποποπὶ ΔΥΡποπτη, οὐ ἔργου ατιᾶ8 τπιπὺ νουθ. οΟὈππδῦ: 

δαῖπ ἄϊοο «πᾶ ἀαπι αππαπιοιπατιθ. ἀτέθιπ Ὁ ὀοάοι ἀτέποα 

ἐγαοίατὶ ρίαπα νεΐαξ. βῖ παν οαπιία ποῖ οἱΐ, οατ' ΑἸ ατιρα ΠΠ ΘΙ ΒΤ, 

απὸ τποπιξετα {1 γϑοῖ5 ἀὐειποαβ: [πᾶπὶ [ΤΠ ΡΟΣ ἀτγέοιπ δχ- 
᾿ 

οτοοσα, δχοϊάιε οπτα. ϑοππδιάθεο [πϑριοοιπλιγ. Τὰ ἀπίο περὶ 

φοῖαΠὲ Θοταῦϑ. 
» ΄ ᾿ - ῪὙ 

Ῥ. 20, 18. ἐν. τούτοις δε... μιμεῖσϑαι. -- ἄλλοι γεν ά- 

ΓΑΤΤΝ ΘΙΟΊΑ τὸ οὐ Ῥ, 5. [δ] τοῦτο δὰ ᾿μιμεῖται “τὸ ξ) μέρει τοὺς 
ς " 

Ἔ οὗ μὲ γὰρ ἀρχουσεν, οἱ δ᾽, ας » 

΄“ “ἱ 

α “χουται (τη! ΕΠ|5 παρὰ μέρος), ὥσπερ 

ἴσους εἴκειν τὸ δ᾽ ὡς ὁμοίους τΕΞ ἀρχῇ 

ν ἄλλοι γενόμλενοι Ῥ αι: 1 τηᾶῖ- 

δἰποίαιπαπ, ἰΘρίξεν αποά Ῥύδε ρθη ΑἸάϊπαθ. ΝΊ. τάθῃι ἔθυε απο 

Ῥ΄χ, πῇ απο παρεὲ γερώμευοι ῬΥῸ γενόμενοι. βομμείβοσααι ἐν 
΄ τ Ψ ἈΟῚ τῷ κΝ ᾿ς Ὁ ΤΑΡΉΣΕ ΤΣ ο᾽. « δει πούτοις ἴδει μιμεῖσθαι. τοὶ εν μέρει --α ἀφχοντας πὰ ρὰ μέρ ρος ;Σ ὃξει ΟὝΤΩ 

Ἡοΐπῇο δὲ ᾿Ν]ομπίθοςξπηο; παρὰ μέρος ΟἸΠΑῪ τοῖ.γ» 8.1}. Οογδϑ νετο 

ἐν. τούτοις δὲ μιμεῖσθαι τῶ τὰς ϑοηας μῖς δ: ες ταῦτοις. ὃὲ μιμεῖ- 
(5 - ς ΄ 5, ΄ ᾿ Ε2 

σϑαϊ βέλτιον. ὃ ἕν. ταῖς δημοκρατίαις εἰώθασιν, τὸ ἐν μέρει; τοὺς ἴσους 
» Ἁ ΄ ΕΣ 

καὶ μὴ ἄρχοντας εἴκειν τοῖς αρχαῦυσι αὶ τοῦτοις. ἐ59ι Ταπιοι ΄ι [ σοι ἍἋ “- Φ 

Ν 
οχίρϑοίΐαν αι ᾿ ἐν τούτοις. δὲ βέλτιον, μιμεῖσθαρ "πὸ ἐν μεέρεϊ “τοῖς 

ἴσοις εἴκειν ὁμοίως τοὺς ἐξ ἀρχῆς. ΔίοΥΘΟΥ, πὶ κατὰ μδρος »]οίϊᾳ 

πε ααἀ ἐν μέρει. Ρχο ἀρχ ουσιν Οογαᾶς πηαϊοθαὶ ἄρξουσιν. 

Ῥ. 29; 2ο. ὥσπερ ἀν ἀλλοι] Οοταδβ τπια]οθαι ὥσπερ οὐν ἂν 

ἄχλθι. τ ἿΝ1416. Ν 

Β, 29; 20. 21. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἀρχόντων, 8510 

Αἴι. 2. 1. ὅ; καὶ τὸν αὐτὸν ὃ. τρ. ἀρχ. ΝΙ͂, γα]ρο ππα]6 τὸν δῆς- 

ἴς ἀρχόντων αὐάδαῃί. 

Ρ. 99; 22. οὔτε] ΝΙ οὐ πιρϑμ5. 

Ῥ, 50; 9. δὴ πὴν αὐτήν] Αρπά ΑΩ τὴν ἀεοῇ, 

Ῥ. 50; 1:. ὡσαύτως Αμεοίξ δ ῬΟλα 

Ῥ. 50; 12. τοῖς τέκνοις} ΑΥὐποι]ὰαβ ἄθο ἴῃ ΒΒ χα. ΝΥ. 

Ῥ. 50, 1ή. πάντες Πεοῖ ἴῃ Ρ 1. ἥ 

Ῥ, 50,9 15. παραλογισμὸς τις] τὶς ἀΒε τῷ Ῥ τ. ΝΙ, 

Ῥ. 50, 16. ἀμφότερα] Ρι. ἀμφότεροι; [εἀ [ἀρταίογιρίο ᾳ. 

Ῥ, σρ, 17. διττὸν» καὶ] Βα, διττὸν» ὃ καί. Ουοά δά τεῦ 
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ρίατα αἰπδξ, ποὺ γο]αὶ! Αὐιοιο]εβ: ΡῬ]αῖο Ῥεοοᾶνὶξ δὸ αοὰ 

πάντες εἰ ἕκαστος οὐπίπαϊ!. Ναγη οτππος απϊάοιπ, αὶ Ραΐσιπη 

χιοπιῖπα βαπάίοπε» 46 ἤπριΠ15 Π]115 Δ] οοπε: ΗΙ ΠΠῚ [ἀπὲ ποβχατη 

οππΐππα; [εἀ ποὺ ἀϊοαπὲ ἤπρΡα]1 Ραΐγαοβ ἄθ ἢΠΙ115 Ππρ]15: Πὶς 

νῈ] 1116 πιθὰβ οἱ ἢ] 1π8. Πάπο απ ριαἴειπ (τὸ διττόν), 486 

ἀπεῆ νοοὶ πᾶντες πὲ οὸ γράδογεὶ οἹαγίογθιπ παρὸ δἀάϊϊε: τὸ 

γὰρ πάντες καὶ ἀμφότερα (ππ6]1πι5 4 οἰ καὶ), καὶ περιττὰ καὶ ἄρτιᾶ, 

διὰ τὸ διττὸν καὶ ἐν τοῖς λόγοις ἐριστικοὺς ποιεῖ συλλογισμοῖς, 

Αἴχαθ ποο Ῥ] ασῖθιι5 ργοίδαιμαξις οἱ ΠΡγὸ ἀδ [ὈΡΠι. δἴθποῃ. 1,2. 

ὯΒῚ ἰπ ΓΥΠορ ἢ πιὶς 4αὶ [πη παρὰ τὴν λέξιν Θαπα 6ο5 παβοὲ 
4ιὶ ἀϊοιιπέμν παρὰ τὴν διαίρεσιν. ἸΠαρὰ δὲ τὴν διαίρεσιν, Τπ4 1}, 

ὅτι τὰ πέντε ἐστὶ δύο καὶ τρία καὶ περιττὰ καὶ ἄρτια, ϑεά ἀε ἢΪ5 

ΓΥ]]Ορ στ 15 νὰ οὐππῖὶπο ΕΥ̓ 6 ΓἼπ|τπ, ὙΙΓ πὶ ἀριστοτελικώτατον 

οπιμΐπτη ΟΡΕππθ Αἰ ΠΓεγοηίοσα ἷπ: 8. 6πὲ ἀ6Υ ΤΟΙ Ρ. 49ή [4: 

ἹΝΠΊΙσοσο ἴαπο, ΡΙιπΖβογαχῃ 1. 1, Ρ. 58 1τὰ 1π|6 116 ΧΉ 6 Αὐτοξε! στη, 

πὶ Ρ]αίοπεια ἤγιχῖθ ἐριστικοὺς συλλογισμοὺς δὰτα ἀἸΧΙ6 

Ῥαίΐατοῖ, ογιπι Γι] οοἴμιτα δὰ ποιεῖ Ῥου ποθὴ πὸπ εἰ ΡΙαῖο, 

[εὦ τὸ πάντες διὰ τὸ διττόν, [ῃ Ρ 1, τηατρῖπα Πᾶθο β]οίϊα 16 βὶ- 

αΥ: οἷον" ἄρά γξ, ἀμφοτέροις τοῖς ποσὶ βαδίζεις ; ναί" τί δέ; βαδί- 

ζεις τῷ ἑνὶ ἰδίᾳ καὶ πάλιν τῷ λοιπῶ ἕνί' αμῴοτέροις ἄρα βαδίζεις. 

ἀλλὰ μὴ καὶ βαδίζειν ἔφησας, ἄρά γε τὰ τρία καὶ τρία περιττά εἰσιν 

ἢ ἀρτια περιττά (Ποὺ περιττά ἐοΟ]]οπἀππη εἴ υἱάθξατ;) ἄλλα μὴν 

δὶς τρὶς (]. τρεῖς) ἕξ γίνεται: τὰ αὐτὰ ἄρα περιττὰ ναὶ ἄρτια. 

ΒΙάϊοα]α [ἀπὸ πὲ ἦς ἀμφοτέροις τοῖς ποσί τποπαῖ, ΝΑΠΙ Τπ6}5 

ψουροσιπι τὸ γὰρ πάντες εἴο, πᾶδο εἰξ; τὸ γὰρ πάντες, ὡς ἐν τοῖς 

ἐριστικοῖς λόγοις λέγομεν, ἀμφότερα σημαίνει, τὸ περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον. 

Ῥ, δὅο, 20. οὐδὲν ὁμονοητικόν] Οογαῦδς τπα]εραξ οὐϑ᾽ 

ὁμονοητικὸν; 4ποιἃ [6 πὶ ἔπγθαγοῖ. 

Ρ. 5ο, 26. οἰκετικαῖς] Πεοῖ τη Α 1. 

Ῥ, 50, 29. ὁ τυχών] ΑΡΓππὲ ἃ" Α ιτ.: 

Ῥ. 50, δι. ἐμὸς λέγει] ΟοΓαὰς ἐμὸν λέξει. ϑδεά ἐμὸς τπᾶ-᾿ 

Του Ϊ ΠΣ, πὶ ἀ)απὶ, ροπίιια, ὅϑόρη. Απια. 865. ἀλλ᾽ ἥδε μέντοι 

μὴ λέγε. ΛΑπίεοα Οὐγαῦς οὐχ ὡς ἕκαστος τηδ]τΐ, 

Ῥ, ὅ0, δ8ι1:. τῶν πολλῶν ἢ κακῶς] ΡιΙπΖβεχαβ 1. 1: Ῥ. 41. 

μᾶλλον [χρρ]δπάπιηη οἵα σθη[ο δὰ ἦ, αποπιαδηπιοάμπι [ἀρ ὶτις 

Ἰοφααίαγ Αὐιῆἕοιο]ο5. θοῖο ααϊάεμπι, ἢ ἀε αἱρετὸς! ἢ οσορίϊαντ, 

40 46 ραιῖο ἱπῖγα ἀϊδραϊανοχίηχις. Ὑ  σαπι Ρτουα5. Δ] ον ἢ, ἰν 
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Βεπίας Ηἴο δ : 46 βοῃὶς γοὶ ᾿παᾶῖϊς 1ἰὰ [απὶὰ Ηΐο τπεπ5 οἱ 

Θπππ1} πὶ ἀθ ΠΟμ15 εἰϊοαῖ: ΠΙῸ τποῖῖς εἰδ: εἶδ τπΐππι5 ΠΟ115. 

Ηἶοὸ δἰϊὰς οπ] δέδια εξ, ΠΟ ΠΠ6115. 

Ῥ. 50, 82. τὸν ἀριϑμὸ ν] 5810 α χ. 2. τῶν ἀριϑμῶν Ῥ 2. 5, 

τὸν ἀριθμὸν ὧν Ρι. ὙιοΙ. 5710. δοῆπ. Οοτ.: ὧν δια άϊξαπι Ὁ 411- 

41ο, 41. ΡΠΥΥΠΙΟΠΙ ργδεοερία [δοϊαθαΐαγ. “ῬΗ ν. ΠΟ Βθοκ δὰ 

ῬΗγγτι. Ρ. 277. δα ϑόρῆ. Α] 9. 8150 ῬΟΠΕΥ͂ΙΙ, λεύϑερα διατελεῖ. 

Βι δύ δ. καὶ μυρίων} ΒΙΟΑ 1:2... Οδεότὶ ἡ πα βν, 

Ῥ᾽ δι; τ1. φράτορα ἤ φυλέτην͵] Ἢ, ᾳἴοϑ αἰεί ΔΒ Α τ: 

2. Ῥ ΄. 2. ὅ: 4., Ρυΐππιι5 πὶ νἱάδίασ, ᾿πέμ!1 ὙἹοΐοτίαβ. ϑεοῖ 

[ἀπὲ 5015. δοῆπ. Οὐου. 

Ῥ. 51, 20. τῶν ἄνω Λιβύων] Οδταπιαμπίεβ, πὶ [618 

πατταὶ 1, 8. ΡΙα Η. Ν. Υ, 8, ΟΕ, Ηεζοδοῖ. 180, 4πποῖπ δοππεῖ- 

ἄἀδτ5 ΔΙ] ραν. 

ῬΟ δι; 25. δικαία ἵππος Οἔ Ητοε. απττα. ὙΠ, 6. ΘΟΗΝ. 

Ῥ. δὲ 28.. καὶ φόονσυς ἀποὺ σίους 815 Ἅ πὶ ὃ. Ρὺ τ 

5. 4. Ποῖ» δοῖπ. Οοτ. δεὰ 5015. κ᾿ ᾧ. τοὺς μὲν ἀκουσίους. ᾿ 

Ῥ, 5τ, 525. ἀποϑεν] [ἰὰ Α 1. 2. οεξοσῖ, 86 Ψψίοι. ἄπο,ϑεν 

δ σὰπι ὙἹοῖ. ϑομπθιθσαβ. Απα]ορῖαθ τηδβὶβ οοπίαπίαπαιμπι εἰξ 

ἄποθεν; τπιᾶπῇ Δαν] στη τη εν, ΔῊ 4115 δ νου 15 ἀογιναπᾶο- 

Τπ1π, 6α ἰδηξι Π} 1Π οϑεν ΘΧΟΙΙ ΐ, ΠΟΥ ΠῚ ῬΥππΙ πᾶ [ουττηᾶ 1Π ὦ 

ἘΧΙΡ δι. 810, πόῤῥωθεν (πόῤῥω) ἔξωθεν (ἔξω). Ιαἴτατ τηα]Ὲ παρ εξ ἄπῶ- 

3εν απππιπὶ ἄπο ποῖ ΠΕ βταθοιπι. Οἱ. εκ κ. Το, ΤΠ, 81. 888 ἀἄποϑεν 

ΠΟ ἀπόϑεν ῬΤΟΠΙΙΠΟΙΔνΘΥΙΠΕ γΟΟ]α 1) 16 απ|5 ἃ ΠοΙπΐπα 46- 

γἱνατγοῖ, σιιοα ἀοτιναπάμπι οταξ ἃ ραυίοαϊα. 196 δάνευθι5 δπίπα 

ἦπ εν ἃ ΠΟΙΠΙΠΙθτι5 ἰοΥν απ 15 ΟἸΧΙῚ δα ὙΠποοάοῖ, Ὁ. ώ51. [ᾳ- 

Ἐπππι Ποὺ δάο: ἀὐχὶ τπθ ππᾶ]6 Ππαροτο δεἰνου θίατη νηδυιόῷε 

δραὰ ΝΜ) οἰομπαια 1ΠΠ|,. 79; νοστιπι Πιι)5. ΠΟΥ] ττθ Ροομίεε; 46- 

γἱναπάπτπ εἰξ οπὶπῇ ἃ νήδυια (τὰν) ΠῸΠ ἃ νηδύς. 
κι 

Ρ. δι; 825. ἀλλὰ] Ρ 1. ἃ; [εἀ ἦπ πιαγαῖπο γρ: ἀλλᾶ, 

Ρ. 89, 6. τῶν δὲ] ϑομποϊάδσγιι οἱ Οογαδθ τῶν ὃξ μή; [εὰ 

τῶν δέ οἷ ρτὸ τῶν δὲ μὴ, τι εἰ δέ ΡΥῸ δὲ δὲ μή. ΟΥ, ὙΥΟΙ δὰ 

ῬΙαι. ϑυιρ. 29; ὃ. Πεϊπάου δὰ ΗΡΡ. τηα]. Ὀ. 154. δά Ἐπ: 

ἐμ γά. Ρ. 5845. Βοθοκὴ τη Ῥ]αξ, ΝΜΙΠΪπ, Ρ. 171. 

Ῥ. 52, 6. χρήσεις τὰς ἀλλαςῇ ὍΕ Ῥ[ϊα:, ἈΡ. ΗἹΙ, το. Ῥ: 

ἤοξ. φιλεῖν μὲν καὶ ξυνεῖναι καὶ ἅπτεσθαι, ὥσπερ υἱέος, παιδιλῶν 

ἐραστὴν τῶν ναλῶν χάριν, ἐαν πείϑη. Ὗ,, 8.-.9. Ρ. 458 -- 4δι. 
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Ρ. 52, το. ὡς λίαν ὃς ἰσχυρᾶς τῆς ἡδονῆς γινομέ- 

νης] Ρ]αίο ἈΡ, 1Π|, 12. Ρ. ἦο5. τὰ δ᾽ ἄλλα οὕτως ὁμιλεῖν, πρὸς 

ὅν τις σπουδάζοι, ὅπως μηδέποτε δόξει μανρότερα τούτων Ξυγγίγνεσϑαι, 

εἰ δὲ μὴ, ψόγον ἀμουσίας καὶ ἀπειροκαλίας ὑφέξοντα. Απίδα νΕγῸ 

ἀΐϊα Ἰοοιιμ5 ογαὲ Β]αΐο: ὁ ὃὲ ὀρθὸς ἔρως πέφυκε χοσμίου τε καὶ κα- 

λοῦ σωφρόνως τε καὶ μουσικῶς ἐρᾶν, “τ Καί μᾶλα, ἦδ᾽ ὅς. --- Οὐ» 

δὲν ἄρα προσοιστέον μανικὸν οὐδὲ ξυγγενὲς ἀκολασίας τῷ ὀρθῷ ἔρωτι, 

ψείαξ ρα ῬΙαῖο τὴν τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ συνουσίαν καὶ τὴν τῶν 

ἀδελφῶν πὸπ 4ποά ἱποοῆπι Πὲ, [εὦ αποά οοπίγαγιπιπ Πὲ τῇ 

σωφροσύνῃ. ᾿ 

Ρ. 82, 55. στασιάζοιμεν]ῦ δ10 ΑΙ. 2, Οείεχὶ στασιάφοιεν. 

Ῥχο οὕτο; Ῥνας οὕτως. 

Ρ, 52, 27. ᾿Αριστοφάνην] ῬΡ]αἴοτι. ϑγτηρ. 6. τά. [α- 

Ῥ, δ2, 28. συμφῦναι Ῥ ἅ. συμφυνῇναι (Πο). 

Ρ, 55, 5. τῶν ὀνομάτων τούτων] Ροϊ[ξ τούτων δον δηι 

ΕΠ16 Ῥυιΐαξ (απ θυαυῖτβ., ἡπᾶπι πὲ ΘΧΡΙ] ον: διαφορηϑθῆναι Φρον- 

τίζειν. δομποιάθγιιβ τπᾶ}1} διαφορηθῆναι (γ61 διαφ,ϑαρῆναι) διὰ τὸ 

Φροντίζειν γεῖ] ὡς Φροντίζειν ἥκιστα ἀναγκαῖον ὄν. Οοχαῖς [ογἱ- 

Ῥῆὲ: ὡς διαφροντίζειν ἥκιστα, Βιδοίε 1άδτη ν141} δα συμβαίνει ἐπ 

Δα θοθάθμἐ 5 τθρείαπάπιχῃ εἴα ἀναίσθητον γίνεσθαι. 810 εἴϊαπα 

ῬΙΏΖΒατυιδ 1, 1. Ρ. 48, 

Ῥ, 58, 6. ὡς υἱῶν] ϑοιΠοεξ διαφροντίζειν πατέρα τινῶν ὡς 

υἱῶν. Ῥ ἀἅ. ὡς υἱοῦ. 

Ρ. δὅ, τι. γινόμενα] Ἐ΄ γεννώμενα. 

Ρ. 55, 15. τὰ ἐπ τούτων] δῖο Α χ. 2. Οεἔοσὶ χηϑ]ϊις 

σὰ δ᾽ ἐκ τ. 

Ῥ, ὅ5, 16, πάλαι] ϑιργὰ Ρ.51, 56, ΟΕ, ἍΙΟΚεπ. δὰ Ἐπισὶρ, 

ΠΙΡΡ. τοβδ, 810 Υ, 9. Ῥ- 100, 58. τῶν πάλαι λεχϑέντων. 

Ῥ. 55, ι8, τροσαγορβεύουσιν Οὐογαὲξ προσαγορεύσουσιν. 

Ρ. 56,.2ι. [εἰς] τοὺς ἄλλους πολίτας Ἑἰὶς ιοά ἱπ 

ΟΠ 115 ΘΧΟΙΠΡΙ]ΑΥΡτ5 οἱξ, πὶ πα] γδροιϊασπ οχ ψ'. 20. οἷ τὰ 

εἰς τοὺς ἀλλοὺυς πολίτας, πιποῖς ἱποϊπῆτηι5. Νοπ οριῖς οἱὲ 1ρί ἔα, 

ἊΠ οὐαὶ Ὑοῖ. τοὺς φύλακας Ρο[ξ δοθέντες ἐγαΠ ΡΟΠδΠη5. ϑοππ. 

τοὺς εἰς ἄλλους πολίτας. Θὰ ΝΝΙοπίθοαί πο Οογαὺς τοὺς εἰς τοὺς 

ἄλλους π- εγιη νἱά] οἰϊαπι ῬΙμΣβΘχμ 1..]. Ῥ. 580. 

ΟΑΡ: 1. Ῥ, δ, 52. Ῥ. 54,1. τάς τε κτήσεις κοινὰς εἷς- 

γδι βέλτιον καὶ τὰς χρήσεις" οἷον απ. Ηεϊπῇιις τ 

ἐὰᾳ 

---.΄΄ ε λυ δ ῳΝπεφἔμμμπ ππὐναπσπαππππὐπασππαὐσπασππαππαπαπαπαππποναναα 
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οἷον. ΟοΥδὲθ: τάς γε κτήσεις ἢ τὰς χρήσεις. Ἐτχπουδαίομο ποῖ 

ορας οἵδ, Ναιι ἤ ν. 5. ποὸπ οἱ ορροβέπιπ γοοὶ πότερον Ῥ, 58» 

51, ταῦ ἐχ Πιπιάνευθ ἱπέευρσοίοβ: [ἃ οοϊομ 11Ππ|4 ΡῈῚ πότερον ἴπ- 

φράοθπθ ρεπάεὶ 4 σχέψαιτο οἴ αὐτῇ [ἀππηπᾶτη ΟἸΠ 15 ΠπΔ 6 ἘΠ]  Π15 

οοπέϊποϑι, οἰ}1ι5 ἐγ ἀειπάς ἴρθοῖθα Ῥγοίεσε Αὐτοὶ ες, πᾶ 1 

τὰ μὲν γήπεδα χωρὶς τοὺς δὲ καρποὺς εἰς τὸ κοινὸν φέροντας δάναλίς- 

σπὲιν, ΔΙἔογατ τὴν μὲν γῆν κοινὴν εἶναι, τοὺς ὃξὲ καρποὺς διαιρεῖσθαι; 

Δευδτι τὰ γήπεδα καὶ τοὺς χαρποὺς κοινούς, 

Ῥ͵ δή, 12. γινομένων ἴσων] ΠΡ, Ὑ]οῖ., 5015., δ...» 

[δα ααπ αν ΡΟΣ Ππᾶεὸ νεῦρα αλλ᾽ ἀνίσων, πᾶ Αἰ Ππιπὲ Αἢ Α 1. 2. 

Ῥ2. 5. ἴπ Ῥά. [Ἔγῖπι5 Ππιπὲ αὐ τα. ΤΟΙΣ οππὶ Οοταῦ ἀ6] υ πη118. 

Ῥ. δή, 25. ἦ3εσι] Ρ τ. ϑδοῆη. Οογδὸβ ἔβφεσι. 

Ῥ, πά, 92. πρὸς τὸ χοῆσϑαι] Α 2 ἤπε πρός. 

ἘΝ 6. 16. χρῆται κοιυνμοῖς, 516. ας 5. θ᾽ χ' σ, πα, ΘΕ οΥ, 

ΧΟ. ὡς κοινοῖς. 

Ῥ, 58, 8. ὡς εἰπεῖν ἐδ ίοις ΟἸρΡΗ.; ϑ80ῃπ.; Οογδῦς ὡς ἰδί- 

οις; Οογαῖβ ἰδτποπ τη] 6ραὶ ὥσπερ ἰδίοις. 

Ῥ. 55, τὸ γένωνται τοιοῦτοι] γίνωνται τοιαῦται ὥφειλεν 

εἶναι πρὸς τὸ »τήσεις" ἢ γοῦν γίνηται τοῦτο, ὡς ἕρμήνευσεν ὃ ᾽Αρετί- 

νος. ΚΟΡΑΗΣ, Ηοο ααϊά ΠΌΙ νεῖ ρίαπαε ποπ 1πί6]Π15ο. Αὐὶ- 

Ποίθ]ο5 ἐ1οιε: πὶ ἐα165 Παπὲ οἶγεβ, ποῖηρο ΠΡΟ 65, ἀαπάα εἰ 

ὉΡΕτα ἰαριιπα ἰδίου; [6515] αἴου οἀὐποαίίοπο 14 Ργοσαγασα ἀαθδέ. 

Ῥ, 56, τή. διόν τι] Α 1. ἴδιόν τε. 

Ῥ, 55, 15. πρὸς αὐτὸν ἔχει ϑοῃποιίάοσιβ δὲ Οοτδὅς πρὸς 

αὑτὸν ἔχῃ. Αὐτός οχοϊά 16 νι ϑἴπισ ντ10 ἐν ροβσυαρῃι; [64 ἔχῃ ἀφ 

ἀπαπσια οογγεχοσαπέ. ᾿Ν1416. Ποὺ δπὶτα ψεσ επί οταΐ: ν Οὐ 6- 

ΟΥ,) πῇ πεοαπΙηπαπι ἃ παΐαιτα Ποιμῖπὶ π[ϊτξπ5 [1Ὲ 

δποτν [π1; [εἀ (ὅρα) μὴ οὐ μάτην 'τὴν πρὸς αὐτὸν αὐτὸς ἔχει 

Φιλίαν ἕκαστος οἴ: νιΙάδ6, πὲ ποπ ἔδιπ σα [18 1π[1ξπ5. 

ἘΠ᾿ οπΐπι τποάοιῖα παραπ ϊ5 ΟΡΙπῖο. δῖο 11, 5, Ῥ. 42; ιἰ δεῖ 
σκοπεῖν, μὴ ποτ᾽ οὐ συμφέρει. ΕΠπϊο. Νῖο. ὙΠ], γ. ὅϑεν καὶ ἀπο- 

ρεῖται μή ποτ᾽ οὐ βούλονται οἱ Φίλοι τοῖς Φίλοις τὰ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν 

οἷον ϑεοὺς εἶναι. Χ, 1. ΝΜ ποτε δὲ οὐ καλῷς τοῦτο λέγεται. Χ, 3, 

εἰ δ᾽ ἐν ταῖς ἡδοναῖς, μή ποτ᾽ οὐ λέγουσι τὸ αἴτιον, ἐὰν ὥσιν οἱ μὲν 

ἀμιγεῖς αἱ ὃς μιχταί. ΟΥ, ΖεΙΠαπι δά Αὐἱῆοι,. ΕἸΠΙΟ. Ρ. 4253. 

δομδθίου. σπποῖοί, Ρ. 116. Ποχιπᾶππη. δάποί, δὰ ΕἸμλΠ. ΜΝῖοά, μ, 

856 εα, Τιὶρῖ, 
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Ρ. 55. 15. αὐτὸςφ ἔχαστος} ὙΠαδγα, Η: 55 μέχρι γὰρ 

τοῦδε ἄνεντοι οἱ ἐπαίνοι -ττο ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκχαστος οἴηται ἵκα- 

νὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤνουσε. ἈΠοΙΠΟΠΉ,. 46 ἔγιπ. ὅσα μὲν πώς 

ποθ᾽ ἅπαντες ὑμεῖς ἠἡβουλήθητε, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ πράττειν αὐτὸς 

ἕκαστος ἑαυτῷ προσήνειν ἡγήσατο -- ὅσα δ᾽ ἠβουλήθητε μὲν, μετὰ 

ταῦτα δ᾽ ἀπεβλέψατε πρὸς ἀλλήλους ὡς αὐτὸς μὲν ἕκαστος οὐ ποιήσων. 

Ῥ᾿ 55, 18. τὸν φιλοχρήματον ΟαῃπεΥ. τὸ φιλοχρήματον 

οἱ πὸ 801, δὲ Οογαῦθ, 41 οἰαπὶ δ 1 να]ξ καὶ τὸ Φιλότιμον ; 

[ε« δὰ τὸν φιλοχρήματον 6ΕΧ Ψέγεται δικαίως [πρΡ]επάπχῃ οἱ 

ψέγεμεν, 

Ῥ 55. 10. ἕκαστος τῶν τοιούτων 8510 Ἁ κ᾿ Οεῖἴοσνὶ 

ἕχαστον τ.ῖτ, ο4 ἕκαστος τῶν τοιούτων ῬΟΥΉΠΘΕ δὰ ν, τῷ ὅπως ὃϑ 

γίνωνται τοιοῦτοι 1. 6. ΔΡ ΟΠΙΠῚ ΕἸ" ΠΟΥ απ δΊηοΥο ἤδαπ6 11}] ἀὈ- 

Ππουγθηῦ πὶ ἱπ|ππΠπα}1 [ἀπὲ ΠΙΡΟΥΔΙΠΕΥ οὐ ποδῆοπε,  1)6 ἕκαστος 

φιλοῦσι ποι εἰδ απο τππ} 115 πο Π 681. Ν 

Ῥ᾽ 55: 9ο. τὸ βοῆσαι] 8516. 1. 2. ϑόπῃ. ΟΟΣ, Οξξεσς 

ἤπο τό; πιθαπιθ οριῖ οἱξ δύ ίομ]ο, , : 

ΡΟ ΘΕΣ οἱ, ἑταίροις] Ῥ-: ὅ,; ἑτέροις [οἀ Γαρτὰ [οτἱρίο αι. 

Ῥ. 55, 25. ταῦτα τὲ δὴ οὐ συμβαίνει] Ρὶ ; ἢπὸ “οὐ. 

Πδοῖθ. Ῥχοβαίμππι οἷ Ὑ]οΐογίο οἱ Οοσαὶ. ϑομποίάθσβ τπαΐθ τὰ 

Ῥοίξ ταῦτα 46] Θη ἀτιτπ. οομδε; Ταου αν αὦ καὶ πρὸς τούτοις κτλ. 

Ῥ. 55, 25. τὸ περὶ τὰς Ὑ.}] τὸ ΔΒῈΠ ἃ ῬΣ, 

Ρ. 55,..9ςφ. οὐδὲ μίαν) 810 Α. 1. 2. ΟΕΙΟΙΙ οὐδεμίαν. 

Ῥ, 58, 29. ἐν γὰρ τῇ} 510 ἃ χ. 2, δὲ δοάϊοεβ. Ἔν τῇ γὰρ 

Ὑιοῖ. ϑομπ. ΟοΥ. 

Ῥ. 58, 32. δόξειεν] Ρ τ. δόξειεν ἄν. 

Ῥ πὸ. 8. ἐοχ ἡ 0 αν] ἘΠΠῚο. Ἐπάοιπ, ὟΙ, δ. ὥσπερ οὖν 

καὶ μοχϑηρία, ἡ μὲν γατ᾽ ἀνθρῶπον ατλῶς λέγεται μοχϑηρία" ἡ δὲ 

΄“ 

κατα πρόσϑεσιν, οτι ϑηριῴδης ἡ νοσηματώδυς. 

Ῥ 56, τι, σῶν ἐπ τῶν χοινωνιῶν Α' ὁ, δοὺς ἐμ τῶν κὸν 

Ῥ, 56, 17. ὑπόθεσιν] ΤαΙΠα ἐξ δα ἀατπθηῖα τορι δ: 

ΟΥ. Ν, 9. Ρ- 188, 11. Ί, 1. Ῥ. χ98, 0. 516 ὉΠατὴ δρος ἃ ἌΣ" 

Το 6165 ραημι πΓαΥραΠγ. 

Ῥ, 56, 106. πάντως] Ρ΄ ΄. πάντῃ [6 ΓΡΤά ὡξι 

Ῥ' “6, δὶ. εἶναι χείρων πόλις 81 Α α, ὃ: Ρ᾽ τ. 5. 5. 4. 

ὍεΙΕΥ εἶναι, ἔσται χείρων πόλις, ΟοἸ γι οΉ16 : πόλις δὲ, ἐγγὺς οὖς 

σα τοῦ μὴ πόλις εἶναι, χείρων πόλις ἐστὶ τοῦ μὴ πόλις εἶναι, ϑδ᾽τηῖν 
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Πογ Ὗ5, 7. Ρ- 175, 156. ἐὰν δέ τις ἐπιτείνῃ μᾶλλον ἑχατέραν αὐτῶν, 

πρῶτον μὲν χείρω ποιήσει τὴν πολιτείαν, τέλος δ᾽ οὐδὲ ἀιολυξεῤαν, ἴ. 

Ρ 56,925, βάσιν μίαν] Α 2. ἤπε μίαν. 

Ῥ. 56,28. ἔθεσ,Ἵ Ῥ τ. ἤϑεσι [εἐἃ Γ[ἀρτὰ ἔθ. 

Ῥ. 57. 8. αὐτῶν καὶ χωρίζων) δ1ῖ0 Α χ. Οεἔευὶ αὐτὰ 

χαὶ χ. ϑόῇπ. εἰ Οοταῦς [ϑο]α!οσαπὶ πᾶθὸ νευρᾶ, Οδιπ θυ Υ 1 ΠῚ 

[δρα}1,). 4 ἀδεῖδ πὶ πο οοὐϊοα τἸποππδταί. δε οοπἤγποίίο 

Πδθὸ εξ: οὐ γὰρ δυνήσεται τὴν πόλιν αὐτῶν (οἰνίπτα Ρ]Αἰ ΟΠ] ΟΟΥ̓ῚΠ) 

ποιῆσαι μὴ μερίζων καὶ χωρίζων αὐτὴν; μερίζων 84 συσσίτια ῬεΥ1- 

πιεῖ, χωρίζων δὰ {ἰΥὐἸ} 15 δὲ Ῥῃγαίσιδβ, 

Ῥ. 57) ιο. ποιεῖν ἐπιχειροῦσιν] Θαταπ; πὲ πα ΠοΙο- 

1ε5. (οἱ γεωργοῦντες) ἴπ εχογοῖίι τα] 1 απ, 

Ῥ, 57, 16. καὶ καϑ' ἕκαστον] 810 Α 1. 2. Ρὶ τ. 2. 8501}. 

[καῇ Οδέεσι ἤπο καί: Ῥιαὶ δῖα γυναῖκας οἸαλΓατη ἃ δοῖππι. οἱ Οογδᾶ. 

Ρ. 57, 1τ9. τί πλεῖον τοῖς ὑπομένουσι] ΟΥ̓ 96400}5 δά 

ἈΘΗ11]. Ταϊ. Ρ. 626. Αἀάς Απῆρῃ. ἀς Ηοτγοά. οαβάς Ρ. 40. ήι. 

Ἦ5ὲ. ἐὰν γΞ καὶ βουληθῶσι τί ἔσται πλέον τῷ γε ἀποθανόντι; ΠΙ- 

ΠΌΤΟΝ. ο. Πθοιποίη. Ρ, χοάν ἦι. Ηϑι, καὶ ὕστερον ἔγχαλεῖτε τοῖς 

ἀφεῖσιν ὅτε οὐδὲν ἔσται πλέον ὑμῖν, ϑΙπλΠ1εγ Αὐτοί, ΡΟ]. Υ, 6.}- 

169, 6. οὐκέτι πλέον ἐποίουν οὐθέν. 

᾿ Ρ, 57, 5ο. αὐτῶν; ἦ τί μαϑόντες ὑπομένουσι τὴν 

ἀρχήν] 810 Α χα. 2. Ρ., 864 ἃριά Ρ 4, ἀεἴαπι. π᾿ Ρὶ 4. μα- 

ϑόντες [εἀ [αργὰ [οτἱρίο π. ΠΠ}αϑόντες Ῥγαθίμ]θσαπε Ὑ]οῖ., 86- 

Ῥαϊνεάα, ὅδπηπ., ΟἸΡΠαπῖι5, Οἱ, ὙΝΟΙΓ Τιορί. Ρ. 548. Βοβθοκῃ 

δα Ρ]αι. Ν]1π. Ρ, 194. ὑπομενοῦσι 501}., δ.ῃπ., Οοτδὄϑ. 

Ρ, 57, 55. τὰάλλα ταὐτὰ] Οδπιοταγίμ8 τάλλα πάντα; αποά 

ΤΕΟΘΡΙ: Οογαἕϑ, 

Ρ. 57, 225. ἐφέντες μόνον ἀπειρήνκασι 810 Α κ. 2. Βα. 

ΟοΥ. ἐφέντες Ῥ'΄ 4. ᾿Αφέντες 501}... Ὑ1οῖ,, Οδχα.; ἐφιέντες θ0Ππ,» 

ὙΠῸ πὲ ν᾿ θαυ ἐΥροβυάρμῖοο ῥτὸ ἐφέντες. Ῥτο αἀπειρήκασι Ρ ἅ- 

«ἀφηρήκασι. 

Β΄. 57, ὅτ, ὑταρχειν)ὶ Ῥ ἀ ὑπάρχει: ἵΝα]6. 

Ἐ, πὸ, 2. ἀστυνομικῶν καὶ ἀγορανομιμκῶν] σκ 

ΒοΘΟΚΙ διδα Πα Πα] ἐπ Ρ ἃ. ΑἸΠΟΠΟΥ 1. Ρ, 52. 518. 

ἘΠ. 4. Ἔτι ε᾿ δὲ πυρίους ποιεῖ) 5810 Α χ. 2... 501}. 

ὙΙδξ. δομπ. ΟοΥ. ἔστι δὲ κυρίους ποιεῖν 1)νΔ]. 

Ῥι 58, 8. δουλείας] Οογαὸς περιοικίας. [οοπ. ΑΥΘΙΛΠΙΒ 
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γόσμξ: ρου μα 5. Νῖα]6, Ναπι νοοο᾿ εἱλωτεία 14. Ἰρίατα πον; 

ἔτι νό]αλ ΑὐἹΠο 6165, αποά περιοικία Ρ]ογα πηι ἀϊοῖταγ. Νδτπ, 

ἄπρ]οκχ 6 ΠΙ]οΙα6 Πρηϊποαῖο, πἀπὰ παρ [ογν᾿ἐαΐθπχ (δουλείαν) 

Ἰασουίοατα ΟΟΙΠΡΧΕΘ 41}, ΑἸογα περιοικίαν ἀφοίαταϊ. ΤΟΙ α εἷς 

λωτεία οἷξ [Παοοππτα, 1ΠοΙϊα]ογαμα νοῖο. πενεστεία. Εἰ τ 

ψαὶϊ πη δουλεία. 

Ῥ. 58, τά. εἴγε] Οοτγαῦβ εἶτε. 

Ῥ, δ8, 16, 17. χᾷἄν εἰ κοιναὶ αἱ κτήσεις μαὶ αἵ τῶν 
γεωργῶν γυναῖκες) 810; ῬΡοι αὐτῶν, Ἰορσίξαν Πποο τπϑιπθυιπι 

ἀπ Αι ι. 5. ΒΡ. 2. δ. οι. "8ε4 8.010: ΡΥ ΠΡ οΙΣ οἰκονομήσθο 

ἀπνοχῖ. ϑϑοα! {πὴ} Θοια, εὐ Οοταῦς “(4 ᾿βο[᾽ κτήσεις αἀ ἀ1ἀ1Ὲ 

᾿ εἰσ). Ῥτγίσαππι, ροίῖ ἀνδρες νΊτ Βα] Ῥοπϑη δὶ: τίς οἰκονομήσει αὖ: 

τῶν, ὥσπερ τὰ ἐπὶ τῶν ᾿ἀγφῶν, οἱ ἄνδρες ἐπιμελοῦνται (1ἰὰ δα οἰχο- 

νομήσει [ὩΡΡΙ6515); ἀοῖϊπθ νουρᾶ κὰν εἰ κοιναί κτλ. ἰδ 14161}4- 

δεμάα [πὴὲ: καὶ τὸ αὐτὸ" ἀπορήσειεν ἄν «τις, {ὁ τίς οἰκονομήσξϊ αὐὖ- 

τῶν 3)» εἰ κοιναὶ ἀἱ ντήσεις καὶ αἱ τῶν γεωργῶν. ψύναικές, εἰσιν, 

᾿ 

Ῥ᾿ 58, “2. αἰεὶ γὰρ ποιεῖ τοὺς αὐτοὺς ἀρχοντας] 

Νειρ8. ῬΒΙΠΟΙΟΡΠοΟβ, ἡπαπαιιατπ Πὶ αὐ! δ ηΐ Ρὸν ν 068 ΠΡ ΤΙΝ 

Ῥγδοίαηξ Ῥοραϊο,. ΟΥ̓, ῬΙαν. ἈΡ ὙΠ, 17. τὸ μὲν πολὺ πρὸς φιλο- 

σοφίαν διατρίβοντες, ὅταν ὃὲ τὸ μέρος ὥΧὴ» πρὸς πολιτικοῖς Ἐπίτρος 

ποῦντες. ἸΒΊΠΥ τποπαγοῖοα οἱ Ῥ]αξοιυ 5 τὸ 5 ρυὍ]16α, ἀδέαν Ρἢ1- 

Ἰοῖορἰβ Ῥοϊοῖας γϑνᾶγα σϑρία, [ε4 ἀὸ Ἰεπηρόγδ 1811 ἀεῆηι- 

ἔμπα εἰ ἃ ΡΙαίομο. 

Ῥ. 58, 24. ἥπου δὴῆϑεν παρά γε] 5810 [ΟΥἹΡΗ͂ 6Χ 601]6- 

οἴπταᾳ Ργὸ δὸ αποά ἴπ Α 1. 2. Ρ α. 2.. 5. οἱξ ἥπουϑθεν δὴ παρά γ8» 

“πο ἃ Ὑ]οῖ., ὅ01}. Θόπαι. πππιταπατα οἷ ἴῃ ἥπου γε δὴ παρὰ, γ8. 

Οοταὸς ἧπου γε δὴ παρά τε. 864 ποι πα] ξατα ἀροἰξ, αὐῖπ τποῖ 

ἐπα Ῥοδηϊοαϊ, ααοά γηαίαν! οοάϊοιπι [οὐ] ρίπγαπι ἥπουθεν δή. 

Ἐπίπιγοσο ααπιπὶ δήπουθεν ΠῚ δἰΐΐοισα (Υ. Π. διορῆ. ἀδ ἀἴαὶ. 

ΔΕ. Ρ. 227. ΛαμηκΚ. δὰ Τίτη. Ρ. 70. ῬΙιεσίοπ δὰ ΜοοΥ. Ρ. 150) 

4αϊά προ αϊν, “ποτ πῖι5. Θ ἴδ η ἤπουθεν δγδδοιτῃ εἰς εἰ α ΠῚ 5 

Ῥῇο ν6] ᾿παχῖ ποῦ 1ὴ)8 δῆθεν, οἱ σαν. ]Δ! ἢ 15 ΔἸτα τα] 1π- 

εἰξ ν. ϑοϊιαοίενυ. Τμοσρ. Ρ. 579. εἰ ΒΙ]οπλῇο]ὰιϊ ρ]οΙϊ, δα Αδίο ]. 

Ῥχοτα. 210. 

Ῥ. 58, 28. φησί] ΡΙαί. ἈΡ. ΠΙ1, ἤπ. 

Ῥ. 59, 2. ἥ μὴ πάντων] Υἱοῖ,; ϑ.π., Οογδὅβ εἰ μὴ πάντων. 
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ν 

Ρ, 50, 4. ὥσπερ τὸ ἄρτιον] ὦνπερ Ρ 9, [δά [αρτὰ ὥσπερ 

Ρ.. ὥσπερ [ε4 [ἀργὰ ὧν. ϑογιρεπάπηῃ οἱξ Ἰρίμαν ὦνπερ. 

ΘΑΡ. ΠΙῚ Ρ. 59, 12. καὶ περὶ τοὺς Νόμους] Β.- καὶ 

τὰ περὶ τ. Ν. ργοβθαίπτη 1Ππ4 ὅ0Πππ. ε Οοταῖ, Νβϑοὸ εβὸ γεῖτα- 

δετ. ἴῃ τπαυρὶπα Ρ.. δά νόμους Πᾶθο δ]οῖϊα: τοὺς ἐν Ἡρησὶν πε- 

᾿ς, ποιημένους, ἡπᾶθ πὸπ ἱπίπρον παροπάδ οἱ. 

Ῥ. 59; 156. ὀλίγων] Α 1. ὀλέγον, Ῥοίξ Ῥτο διώρικεν Α 2. 

διώρισεν. 

Ῥ, 50, 16. τέκνων κοινωνίας] Α 1. 2. τέλνων καὶ "κοινῶς 

νίας. ῬΥΠΠΙ5 καί 676 01} ὙἹΟΙΟΥΊΙ18. 

Ῥ, 59,18. διαιρεῖται] Οοταῖς τηᾶ]1} διαιρεῖ. Νοπ ΟΡ 18, 

Ῥ. ὅρ, 29. γίνεσϑαι] Ῥ ὦ. γῴώσμεσϑαι. 

ῬῚ 40: 1. πίρὸς τὴν ἑτέραν] Β΄ τ, εἰςι τ. ἕτ. 

Ῥ, 40, 5. ταὐτὰ δίδωσιν] 810 Α ι. 2. Οεἰετϊ τ, ἀποδί- 

δωσιν τπ6 1118. 

Ῥ. 20, ὅ. τῶν ἀναγκαίων) Ῥεῖαπε ἴπ Ῥ 5. 

Ρ. 4ο, 7ζ. συσσίτια καὶ γυναικῶν͵] ΡΙαΐ. Γ,6ρ. ΥἹ, 21. 

Ῥ. η8ο. Εἰ. τὰ μὲν. περὶ τοὺς ἄνδρας Ζισσίτια καλῶς, ἅμα ναὶ. ὅπερ 

εἶπον, ϑαυμάστως καθέστηκεν, ἐκ 9είας τινὸς ἀνάγκης" τὸ δὲ περὶ τὰς 

γυναῖκας οὐδαμῶς ὀρθῶς ἀνομοθέτητον μεϑεῖται χαὶ οὐκ εἰς τὸ Φῶς 

ἦνται τὸ τῆς Ξυσσιτίας αὐτῶν ἐπιτήδευμα. Ῥ- 78ι. πόθεν δὴ τις γ8 

ἔργῳ μὴ καταγελάστως ἐπιχειρήσει γυναῖχας προσβιαξ εσθαι τὴν σίτων 

"καὶ ποτῶν ἀνάλωσιν φανερὰν ϑεωρεῖσϑαι. 

Ῥ, 4ο, 9. πεντακισχιλίων͵] Ρ]αΐ. 1,668. 7) Ῥ. 757. Ἐ. 

“αενταῦις μἕὲν χιλιοι ἑστῶσα γιαὶ τεσσαραγοντα, 

Ῥ. 40: τὸ. Σωμπράτους Βοδοκβμῖι 1π ΡΙαΐ. Ἱν[1π|. Ὁ. 70. 

[ᾳ. ἴῃ δυύοσθ Αὐἱιοίθίοια νϑυίαυι ἀουπου ταί, παρά Ποίριξοπ 

ΑἸΠΘπΙἜπίίοιπ,, απ 1π ΓΘ ῖθα5 Ρ]αἴοπῖς 46 ορεπια τ ΡΒ] 1οᾶΘ 

ἔογιπα δχροπαὶ, ϑοογαΐθιη αἴθ ἀϊοαέ, ποῖ τρίατα Ρ]αΐοπειπ; 

ψΟΥσα 1 ρα Αὐἱέο!θ]απι ἱπΠηλαῖα οὐαῖο οἱξ, πὲ ἀ6 ΡΟ μα 

Ῥ]αΐοιἶβ απ (6 6}115 1,651} 115. ΤΟ ἔπι, ν ΟΥ̓6 ᾿πῖουΠΟίοὶ χι θα ποδῇ, 

Νεὸ ἤπε οανιΠ]αΐοπο ΡῬ]αίομθτι ἀ1οῖ ϑοογαΐοπι οχαΠίτηο. 

Ῥ. 4ο, ᾽ι. τὸ δητητικόν] τὸ σΡοῖ πὰ Ρ “. εξ οοιππιοάθ 

ΔΡΒεΙς ροίεί, 

Ρ., 4ο, 16. παρὰ τούτους] τ. περί; [εὦ [πργχὰ παρά. 

ἘΣ 5. Α 1...2.᾿ χερί: ψίρε, Θοηπ.) ΟοΥδὸθ πάρά. 

Ῥ. 4ο; 17..18. ὑποτίϑεσϑαι πματ' εὐχὴν] ϑ8ϑῖο ἃ 1. 2. οἵ 
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εοἴουὶ. ϑομποίδοσιβ οἱ Οου. ἤπια διοίουϊ ας ὑποθέσθαι. Π6 τὸ 

τρία οἵ. ΝῚἿΙ:,. Ρ.: 1223, 51. ποίας τινὰς δεῖ τὰς ὑποθέσεις εἶναι περὶ 

μελλούσης κατ᾽ εὐχὴν συνεστάναι πόλεως, ΥἼΠ], 5. Ρ. 227, 8. 
᾿ Ν » ἂν “- ᾿ 

τῆς δὲ πόλεως τὴν ϑέσιν εἰ χρὴ ποιεῖν κατ᾽ εὐχήν. 
-τἧς 

ἧς 

Ῥ. 40, 18. μηδὲν μέντοι] ΒΡ ΄. μὴ μέντοι. 

Ῥ. 40, 51. προστεθῆναι] 810 Ιῆπδτ. 884 Α τ. προτεϑεῖ- 

“αι. Α 2. πρὸς τε 9εῖναι. ὙΙοΙῖ., 8015.» δοῆπ., Οοχαβ προσθεῖναι. 

Ελ πο ΠΡ, ἴρἰτατ σεοὶριθπτιπι οὐδ, 

Ῥ.. 40, 595. τόποὺ ς, εἰ δεῖ] Ρ 4. τόπους, πρῶτον μὲν, εἰ δεῖ, 

Ῥ. ήο;, 252. βίον πολιτικόν] ΒΡ αὶ 4. βίον πολιτικόν") μὴ 

μονωτικόν εἱ Ποὺ Ἰεριξ νεΐπ5 1ΠΐΘΡΥοΘ; παθοὲ δπῖα : Ρ ΟἹ Ε1- 

οἴ οἐ ποὺ πιοπαίϊιοιπι.. Ργο πολιτικόν ᾿Ν] ατοῖα5 τπαϊ εξ 

πολεμινόν, ὁπλιτικόν Μοπίδοδειπιι5. Δὲ Ρο]οα οἱξ σοϑραθ]ῖοα 

απαράατη; Π᾿ ΟἸπὶ οοἴδυὶβ οὐν ταῖρι οομπχπογοΐαιῃ Ππαροῖ, δο 

ὙΙ1, 6. 228, 24. περὶ ὃξ πλήθους ἤδη καὶ μεγέθους. τῆς δυνάμεως 

ταύτης πρὸς τὸν βίον ᾿σμεπτεον τῆς πόλεως “ εἰ μὲν γὰρ ἡγεμονικὸν 

παὶ πολιτικὸν ζήσεται βίον; ἀναγμαῖον καὶ ταύτην τὴν δύναμιν ὑπάρ- 

χξιν πρὸς τὰς πράξεις σύμμετρον, Οποά 1π Ρὶ 1. 4, Ἰερίίαχ μὴ μο- 

νωτικόν 8] οτπα οἴ νι ἀδέμσ δα πολιτικόν. 

Ρ. 4ι, 56. τὸ δὲ τῷ ἐπιπόνως] Ρ 1. τῷ δὲ τὸ ἑἐπιπόνωζ» 

Οοταῦβ : χωρὶς γὰρ ἑκατέρω, τῷ μὲν τὸ τρυφᾶν ἀκολσυϑήσει, τῷ 

ὃξ τὸ ἐπιπόνως, 

Ῥ. 4ι, 6. ἕξεις ἄρετιαῖ] - δ16 πὰ Ὁ 5’. 668 ΞΞΕΝ 

αἵρεταί ΝΊοΙ., 501Ρ., δόῆπη., Οογαῦς, 4πὶ αἱρεταί αἰξου[οἱβ ΓἘ0]11πι- 

πε, ἡπάϊοῖπιπι Ομ ΠΘΙ ἀθυὶ [δοιαέπι5, 411 αἱρεταί παΐππι 6χ ἀρεταί, 

μοο διΐθιη ἱπιου οι διπ θη ἔπη νοοἱβ ἕξεις αχὶππαί. Αἱ ἀρεταὶ 

Πιπὲ ἕξεις ἐπαινεταὶ τῆς Ψυχῆς. Οὗ, Εἰῃϊς. Ἐπάεπι, 11, 5, ἕξεις 

ὃς εἰσιν, ὅσαι αἰἴτιαί εἰσι τοῦ ταῦτα ἡ κατὰ λόγον ὑπάρχειν, ἡ ἕναν- 

πίως " οἷον ἀνδρία, σωφροσύνη, δειλία, ἀκολασία. Οοπγαποῖο 18.1- 
» 

ἔπ Ππᾶθο εἰ: αὗται αἱ ἀρεταὶ (ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἐλευϑεριότης) 

μόναι εἰσὶν ἕξεις περὶ τὴν τῆς οὐσίας χρῆσιν. ΟΥ̓ ΥΗ, 8. Ρ. 226) 23. 

πλήϑει δὲ καὶ μεγέθει τοσαύτην, ὥστε δύνασθαι τοὺς οἰκοῦντας Κὴν 

σχολάζοντας ἐλευθερίως ἅμα ναὶ σωφρόνως, 

Βα, ἢ. σδαως ἢ) Ῥ α: πράως μὲν ἥ. 

Ῥ. 41, το. εἶναι ταύτας] Οογδᾶς σομ).. εἰ, τοιαύτας γεῖ 
" ᾽ , ᾿ Ὁ } ν ϑῳ ἧς ΄ 

τὰς αὐτας. Ῥ 1, ἀναγκαῖον εἶναι περὶ αὐτὴν ταύτας, 

Ρ.. 41, 14, ὁσωνοῦν, Ρ]αϊ. 1,666. Υ. Ρ: 740. 

τ 
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Ῥ, 4ι, 18. εἰς ὁποσονοῦν, ϑΥ ΡΌΓΡ. εἰς τὸ ὁπ' 

Ῥ, ἦι, 90. παράζυγας Ῥ 1. παράζυγας [εὰ [ιργὰ περί, 

Περίζυγας νο]εραὶ εἰϊατπα ΟΙΡΠαπῖμδ5. 864 παράζυξ εἴ παρήορος 

ΙΠοιπογίους 11]. ΧΥ͂Ι, 471. 474. ' 

᾿ς Ρ, δι, 25. γεννᾶν, τοῦτο δὲ] 8δοῆπ. εἰ Οογδᾶβ “εννᾶν. 

εὐδοῦτρ δὲ, ΝΙ416, Οεἔθυμπε {πᾶπὶ αἰ ΠΠ οα] α οσπ 15 γευθὶς ᾿πε[{8 

ἀπδυῖμαγ ϑοηπαίάετγιιβ, δᾶπὶ απίάρθια Ροΐαπα ποῖ υἱάεο. Οομῇι- 

ἀπιεπήϊπι εἴΐε ἰθυπηϊπιπ ῬΥΟΟΥΘΑΙΙΟΠ5. ΠΕΙΠΘΥΠΙΠ πα’ ΠΠΡΕτο- 

Ο χαϊη Ατ Ποία] 65 ἀϊκοταῖ, αποά οτηϊατη ἃ Ρ]αίοπια εταῖ. Πος 

αὐαΐϊθια ἤευὶ πὸπ Ροίϊα πὶῇ ἃ 6δὸ «πὶ δά οαἴμς Ππασπᾶποβ τείρι- 

οἷαί. ΕΠ επῖτη, 4111 ΠΪτη15 πππ] 05 ΡτοοΥθοηΐ, εἴα νετοὸ οἰϊᾶπε 

4π|ιὶ Ιαθοτεπὲ [δου] 1αΐθ. [ΙΘἸΠΠΠΥ τπϑάϊπμ ΔΙ] Π ΠΙΙΠΊΘΥ ΜΠ 

εχοοβίαπήππι εἴα: ἡπ| η1|4}15 δα ἀθθοαὲ ποῦ ἀεῇπίξαχη ε[ξ 

Ὁ Ασπϊοῖθ]8. δεά 1Ππ4| τπὰ]6 τη μαρϑὲ αποα Τὰ Ασὐτἤοῖθ]ε5 Δ11- 

ται πὸπ Δάνου!ε ὙἹᾺ]οπσ δα τπϑάϊοίπιαιπ 1{Π18π|, ἀπάτη Οἱ- 

νι αὶ πα αἰΐευυι γα] ΡΙαΐο,, ἢ πίμηϊα οἰνῖππη πππ} 1{πάϊπὸ 16- 
ἢ δ, τ 

Βοτεῖ, Νάπ (6 Τ1,6ρΡ5. Ὗ, 10. Ῥ. 740. καὶ δὴ καὶ τὸ γε τέλος, 
. . Ἷ - ΄ ἃς Ν 

1611} ν ἂν πᾶσα ἀπορία περὶ τήν ανίσωσιν τῶν πεντακισχιλίων χαὶ 

τετταράκοντα οἴγουν “γίγνηται. ἐπίχυσις δ᾽ ὑπερβάλλουσα ἡμῖν πολι- ρ ντὰ [Ὁ 1.5} γἱγ»ητ 3 χι ς τερὶ οὺ 1, 7 ι 

τῶν διὰ φιλοφροσύνην τὴν τῶν ξυνοικούντων ξυμβαίνῃ καὶ ἀπορῶμεν, 
» , , ᾿ « Η , γ 3 » 

τὸ πᾶλαιόν που ὑπάρχει μηχάνημα δ᾽ πολλάχις εἴπομεν. ἐκπομπὴ 
" - ΄ " ὙἈΡ Ἐπ, Ὁ ῃ - 
ἀποικιῶν Φίλη γιγνομένη παρὰ Φίλων, οἱ ἀν ἐπιτήδειον εἶναι δοκῇ. 

Ῥοίῆῃς Ἰριὰν ἀφεῖσθαι 46 εἰη ἐθπ 15. ΘΟ] Ομ 115. πὲ 6 ]]ΠΠΡῈ τ, πὲ 
Ὁ Ἡδυδοΐθας οο]οπία εὐμποία τῆς πενίας καὶ στάσεως αἴτιον [π1ν 

Ππδζγαπῖα ᾿ρίο Ασιοίε]ς Ὗ, 4. κατελύ 
9 

9η «δὲ καὶ ἐν ᾿Ηραχλείᾳ ὃ 

δῆμος μετὰ τὸν ἀποικισμὸν εὐθὺς διὰ τοὺς δημαγυγγούς " ἀδικούμε- 

νος γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν οἱ γνώριμοι. ἐξέπιπτον" ἔτειτα ἀϑροισϑέντες 

οἱ ἐκπίπτοντες καὶ κατελθόντες κατέλυσαν τὸν δῆμον, 

Ῥ, 4ι, 29. Φείδων ὁ Ἀπ ορίνϑιος) Αὐποῖθ]ϊ ποῖ εξ 146 πη 

μϊὸ Ορυιπεμίι5 1ΘΡἸ5ΙΔΙΟΥ πὶ ἔνγαμπο Αὐρῖνο Υ. Ρο]. Υ, 8, 

οἷον Φείδων μὲν περὶ ἸΑργος καὶ ἕτεροι τύραννοι κατέστησαν βασι- 

λείας ὑπαρχούσης. Τοΐο Θμΐπα οᾶ6 10 ᾿πί θυ [6 «ΠΤ υη: νομοθέτης 

εἰ τύραννος. ΟΓ. ΜΊΠ]ΟΣ. Αερὶπεῖ. Ρ. 85 ἴᾳ. Ηδγπῖϊ ορπδομ]. 

Δοδεὶ, 11, ν. 258 

Ῥ. ή42,5. λεκτέον ὕστερον] ΤΡ γο [Ἐρ τπο. 

Ρ, 45,06. φησὶ γὰρ δεῖν] Οοταῦς 601]. φησὶ γὰρ δή. ΑἹ- 

ἴεχιατα δεῖν ἃ (ΟΥ̓ ΠΕ θτι5 ΕἸ ΡΥαΥ 15. ἀρροῆιμαη εἴς Ν]οπίβοα- 

᾿ 

δ αι ὁ - νον νυ δ λΑνβδνοδεδδδνυ -«τονιδυὴνυδδπν 
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αἰπι5 οχὶ ἤππαῦ Ὑογισι ο)πι5. ῬΥΟΡΥΣ ἱπῆπημϊατα [ΓΟ]. πὲ 118- 

γαγΐοβ., 14 [θρῖπ|, ἢ αυά Ἰποίξ ῬΥΟΌΥΙ, 1ρῇ5 [ουϊρίουιθιι5 1η56- 

χεπάπιη εταῖ. [ὴ6 τὰ 1ρία οἵ. ΡΙ]αἱ. 1.ε88. Ψ',.ῬὉ. γ84. 

Ῥ. 42, 9. πενταπλασίας Απιπηδάνογέεπάππι πὶ δπξ 

Ῥϑοοαϊαπι οἰ ΠΙΘΙΠΟΥΙΔΘ Διιοίου5 ἀπὰς ουγαίπιιπ 1ἸΡΥΔΥΪΟΤΊΤΗ : 

Ὠδηπ6 δηΐπι 1 αΙΪΠΟΙΡΙπιη,, [οἀ πὶ πάσα Ρ] τη γο]πῖ ῬΊαίο 

ῬοΙϊα ογείοεσα Του ιππᾶ5 οἰν ατη ἡτπ|ιᾶ5 αἰχιξ. ΨΙΟΤ, ϑδεά 11ὰ 1Ἰο- 

παν ΡΙαῖο Γαρρ. Ὗ, Ρ. 744. μέτρον δὲ αὐτῶν Θέμενος ὃ νομο- 

Θέτης,, διπλάσιον ἐάσει τοῦ γχτᾶσϑαι καὶ τριπλάσιον καὶ μέχρι τε- 

τραπλασίου " πλείονα δ᾽ ἂν τις κτᾶται τούτων εὑρὼν ἢ δοθέντων πο- 

ϑὲν ἢ χρηματισάμενον ἤ τινι τύχῃ τοταύτῃ κτητάμενος ἄλλῃ, τὰ πεν 
- γ᾿ 5 κ - - » ΄ 2: ᾿ 

ριγιγνέμενα τῇ πόλει ἀν αὐτὰ χαὶ τοῖς Θεοῖς ἀπονέμων εὐδόκιμος τῷ 

καὶ ἀδήμιος ἂν εἴη. ἸΤρίταγ ἢ αὶ ααϊπΐατη Ῥαγίοιπ αἰ ΠΟΙ ΡΠ Σ᾿ 

ἦπ ἀρραγαῖβ ῬοΟρ,]ασας δὲ οὐπαίτι προπάθυϊε, πὸπ ΟΡ [ἀ{15- 

Ζαοϊϊοπο εἰ. 

Ρ. 42,1. συμφέρει] δῖο Α 1, 2. Ρ ι. συμφέρῃ [εὦ [ἀρτὰ 

εἰ Ῥ 2, 5. συμφέρῃ Μῖοϊ., 501.» 80ηπ.) Οογαῦς, 884 ν. Ρ. 518. 

Ῥ. 42) 156. δύο γὰρ οἰκόπεδα ἑκάστῳ ἔνειμε διελὼν 

χωρίς ΡΙαι. ερ5. Ν, 14. Ρ. 748. καὶ δύο νέμεσϑαι ἕχαστον 

οἰκήσεις, τὴν τε ἔγγὺ᾽ς τοῦ μέδου καὶ τὴν τῶν ἐσχάτων. Οπᾶς 46 

ΓΟΡασαῖῖβ αἸΠΙποιβηιθ ἄοιπίθιις ΡῬΊ]αῖο ἱπἢίμαϊξ, οογγθοία ἔππὲ 

ἄπ Πὰπο τποάππὶ ἂρ Ατϊποίεϊε; ῬοΙε. ὙΠ], 9. Ρ- 250, 20 τῆς δὲ 

σῶν ἰδιωτῶν τὸ ἕτερον μέρος τὸ πρὸς τὰς ἐσ σχατιᾶς, ἕτερον ὃξ τὸ 

πρὸς τὴν πόλιν, ἵνα, δύο κλήρων ἑκάστῳ νεμηθέντων, ἀμφοτέρων τῶν 

“πον πάντες μετέχωσι. 

Ῥ,. 42, 16. ὁπλιτευόντων] Βα, 1. τπᾶγρβο: πολιτευόντων. 

ἽΝα16. ΟΥ. ΥἹἱΙ, 9. Ρ. 255, 50. ὅτι μὲν οὖν δεῖ τὴν χώραν εἶναε, 

τῶν ὅπλα κεκτημένων ναὶ τῶν τῆς πολιτείας μετεχόντων, εἴρηται 

πρότερον, 

Ῥ, 42, 18. πολιτείαν] δοῇπ. εἵ Οογδᾶβ πολιτειῶν ἀφάε6- 

χαμξ πΠ6 σΟΥΡῸ απίάοηι τπποῃϊίο ]δοίογο. 

Ῥ. 42, 54. τῶν Λακεδ. τῶν ἀρεῖ ἃ Ῥ τ. 

Ῥ, 45, 29. τῶν ἐφόρων] τῶν ἀεείξ π Β “. 

Ῥ. 45, ὅδ0. ἐφορείαν]Ί δ᾽. Ρ τ, 5, Οεξεχὶ ἐφορίαν. 8εᾶ 

αὐπτπ ἀδίοομπάαι ἃΡ ἐφορεύω τοοῖδ ΓΟ θέ μασ ἐφορεία. ΟΕ, Ῥ. 588, 

Ῥ, 45, 1. εἴρητα 11 ΡΙαξ, 1.668. 1Π1, 4. Ρ. 710. τὲ 

Ρ. 45,1. ὡς δέον] ϑ.Ηπ. δὲ Οογαῦς ἤπθ διοίοσ 8:8 ὡς δόσιν 

Ἂ 



118. 11. ΟΑΡ. Π. 331 

Ρ. 45, 6. ἔπειτ᾽ οὐδ᾽] Ῥ 1. ἔπειτὰ οὐδέ. 

Ρ. 455.12. ἡ τι ποιεῖ ΨΙοί., ϑοππ., Οοτδῦς ἤτοι ποιεῖν, 

Ῥ. 45, 17 -- 25. αἱροῦνται μὲν γὰρ--διὰ τὸ μὴ ἐπά- 

ναγΎ" ες] Απίεσπαιη 46 εἰπεπάδίιομθ τη ἀ]οογα 1πἤιΐπο, Ῥᾶπ- 

δα τῆῖϊῃϊ νι ἀοπέμπν εἴα ἀθ [οπδίμβ σθᾶπα! [εοπάπτπ Ρ]αἰοἜ͵ 

ταϊϊοτπια ᾿Ἰποπεπάα. Ἐκχροπία πδθὸ [ἀπὲ ἃ Ῥ]αίοπο 1,655. ΥἹ, 5. 

Ῥ. γ86. Ναχπεγβ [οπαίουπι ΡΟΣ ἅππος ἤπραΐος οἱξ σσουχ 

(τριάκοντα δωδεχάδες). Μοάπ5 δαΐετη οοορίαμαϊ Πῖο: ῬΟΡαΪ5 

ῬΙαϊοπίοιιβ ἴπ φαδίπου ο]ΑΠ65 (τιμήματα) ἀοἰουιρίμι5, πὶ 4πιατ τα 

Ῥσῖπα ἀἸ ΕΠ ΠΠτΩΙ 1π απατία Ῥάμπρετεβ εγᾶπί. ἰβΊ πΥ ῬΥΪπα 4πᾶ- 

τ ΕἸβ απ: 416 μαθ ἡπδίπουῦ ο]αἴϊεβ 1π τἰππῖα Ἰοοαιπ οοπνα- 

πἰαπὲ Ππραΐαιιθ Πηρηϊαγαιη οἸαΙΠπ μι οἰνεθ ᾿ΧΧΧχ Πποιπηϊπᾶ 

Ῥτίτπαα οἱδῇϊβ οἰνίππα ργοάιπε, ἃ τπᾶρι γα ιθη5 1π ΘΟοά]011105 

γεΐεγεπάα. Ιάθμ Ῥγοχηπᾶ ἀϊε ἔαοίατη ἀδ Γεοιιπ 4 014 {6 τα πέ 

ΟἸΠΠΙθΙ15. 615) 411 Ῥγτδείεμηξεβ ποῖ δάξαιεπε πα] εἴα οοπίτιαία 

εἰϊοὶ, Ι͂ἀεππὶ Ῥεπα ἔαρίπιπι εἷξ ἰοσῖα 416 ἀς ο]α}ε ἔοσα. ΕἸ156- 

Ῥαπέμῦ ἃ Πηρ]15 ΟἸΥ1Ρι5 ΠηρΉ]αΥαπ Ὁ] τη τἰχχχκχ [εα τα 

ἑᾶιπεῖ τὰ 4ιδτίαθ οἱδίπς δἰνιρηι5, π᾿ 4111 ογθᾶσα πο]]θπΐ, τα] α 

ΠῸΠ ἱτγοβατείαγ. Οπατία (16 εχ ηπᾶγία ο]αϊα δ οὐππίθιι8 οἱ- 

ψιθιι5 ᾿ἸΧΧΧΧ ογόᾶπαι εταπὲ τἰὰ ἰατπεπ πὲ πᾶὸ ἰοσίαθ πε 

πατίαθ οἱδίηδ5 ον !θα5., ἢ «αἱ δοορίαγα πο αιΠεπεὲ, Ροεπᾶ οἰεξ 

Ῥεπάεπάα. Εκ Πδὸο ἰδπία νἱ ποιπίππτη {(ΠῚΠ1] 6 Π1Ππ τη ρεάϊεθδέ 

4ὸὺ ΤΠ] Ππ8 οἶγεβ ν6] ἸὉΟΧΧΧΧ ΟΥ̓ΘάΥΘΠέΙΥ) ῬΈΡ]166 1π ἔα 11}15 

ααϊπία ἀ16 Ῥυοροπία, ηπαίποῦ ὁ]αΙπππα [Πα γα 5.}15. εχ απᾶαι6 

οἷα. οὐχχχ ἄδιπο δἱθοῖὶ [ιπὲ, ἂξ ΠυΠΠΟΥ5 [ἘΠΔΙΟΥ ΕΙΣ 

οταπῖπια οἴϊεξ Ἰϑοοχχ, Ἰαπάσξιη εχ Πῖ5 αἰπηϊαα ῬᾶΥς σοουκ 

[οὐἱα ἀποῖία. ες ἰαπὶ ὅ]ατα οἱξ ττὸ ἀοοιπχητιπ Ὗ οἰ ΟΥ̓ Πα ΠῈ 

τηΐσεσθ Ῥ]απιππηα πᾶθὸ Ῥεσἐπυ δηΐειμ. δὶς δπῖπι 1 Ῥ. χτ8: 

ὍΠ6Ο ἰάτπεπ ΘΟΙΊΙΠΠΕΙΠΟΥΔΕ Ὀ]ΟΠΟ ὙΑΙΙΟΠΘΠῚ ἸρΡίδτη : ΡΥ ΠΊΤΙΤ 

δηΐπ ΒΙΐαγίαπὶ εἰν ἀοθαη ιν 1111 οοουχ 6 ἤηρα]ς οἰ ΑΠΡι5 

ε)θοῖῖς χχχχν το]αιίαιια 1ἰὰ δὐαμΐξ οὐχχχ 481 ῬΡογοσπιπ 

4παππι [ΙΟΥΪῚ ΟΟΙΠΠ  ΘΥΘαΥ ΑἸτηϊ ἀϊα ἸΡΙΟΥΤα ῬᾶΥ5 απιὰθ οὐπ- 

Γα]ίαγοὲ, γεῆαραξ, 1ᾷά οἷ υχχχχ [εἌπαΐίοσοβ τοπιοὶϊς ἱπάθ 

ΘΟ ΧΧ ἰγίριι5 πονὶς θε6] οῦΡι5: σππαγία διΐθπι ᾿πίο σΥἹ ΠΌΠῚ6- 

τὶ, ἰοιοπὶ εχ οπιπίθιις ο]αΠΠΡιι5.ς ΝΌπο ἀά Τρία ἐγατ[θα- 

τῆς Αὐἱἤοίε]ειπ. [1,ορίμασ Πῖὸ Ἰοοῖ5 ἱπ Α α. δὲ Νῖ8. 1τία : πλὴν 

οὐ πᾶσιν ἐπάναγκες ἥν τοῖς ἐκ τῶν τρίτων ἡ ἢ τετάρτων" ἐκ. δὲ τοῦ 

Χ 
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τετάρτου τῶν τετάρτων μόνοις ἔπάναγνες τοῖς πρώτοις καὶ τοῖς δευ- 

τέροις" Δ 2, ὙΊοΣ. Ῥσυουΐας 11α., [ὦ Ῥγὸ ἐκ δὲ τοῦ τετάρτου τῶν 

'πετάρτων ΟΡ πι6 ἐκ δὲ τοῦ τετάρτου τῶν τεττάρων ([Ὁ. τηχημάτων) ; 

οἱ Ποὺ ἴπ οοὐϊ]οῖϊθι5 Ἰ6ρὶ αἱ ϑοραϊνεάα, Υδοθρί πὶ ἸΡΊΠΙΥ ἃ πο- 

5. εἴ. δεά οεἴεσα [ςἀ{15 ᾿ποπάοία. Αΐψιις ΝΙαγθίαβ απϊάοτπ 

Ῥαυίοι]δο ἀλλ᾽ ἀπίδ ἐκ τοῦ πρώτου τιμήματος το δ πηι πυσπεσδϊθτη ἢ 

(ἐνενήχοντα. 1πθ0εὲ ΓπΡ ΠῚπι. 864 ποη τη] τ ᾿πᾶ6 1 ΟΥ̓ΔΤΠΤΙΥ͂. 

δομπποιάδσιις οατὰ ΘΥΡΟΥΡΙΟ 1116 ἐκ δὲ τοῦ τετάρτου τῶν τεττά- 

ων οτπϊοπάδ σομπίει, ᾿πορία σαῖ]ο, Ργο ἐπάναγκες ἦν τοῖς ἐκ 

τῶν τρίτων [οΥἹΡΗΤηιι5. εχ οὈπ)εοίπιγα : ἐπάναγκες, πλὴν τοῖς ἐκ 

πῶν τριῶν ([ο. τιμημάτων.) Ῥτογίαδ 1ὰ ἀρπάᾶ Ῥ]αίομεπι 1. 1, ἐτά- 

ναγϑες δὲ εἶναι τοῖς τῶν τριῶν τιμημάτων. Τρίτων ῬΙαπα ΔΙ Ἰοτα ΠῚ 

εἢ «ἃ ἴοοο ποῖίϊγο; πᾶπι οἱ τρίτοι [πὲ οἶνεβ 6γ] οεπἤμϑβ, οὗ δεύ- 

τερόι [Θοπαπ 1 οἴο. Ἰ]λὴν ἴαπι οχίριιο [ραιο τϑρϑξαμη ποῦ οἵ- 

ἕεπάοι διαπ απ Αὐηήοιε]5 [οὐἹ θῈπ τποάπιτῃ που]. 8:10 ἴεσ 

ταρεϊεξαμι δέ ΠΠ, 2. Ρ. 70, 17: δεῖ δ᾽ ἕλαστον τὸ καϑ᾿ αὑτὸν ἔργον 

εὖ ποειῖῖν,), τοῦτο δὲ ἀπ’ ἀρετῆς" ἐπεὶ δὲ ἀδύνατον... Π], 5. Ῥ. 85» 

χ9, ἐπεὶ δὲ πολιτεία --- πολίτευμα δ᾽), ἐστὶ τὸ κύριον ---.΄ ἀνάγκη 

δ᾽ εἶναι. --ο Οπαίοσ τορεμίαια ἀλλά ΠῚ, 6. Ῥ- 89, 15. 10. 17. 

χ0. Ροξ τοῖς ἐκ τῶν τριῶν Δἀεϊενίπηιις ἢ τετάρτων, Ἦοο 

Ἐπμππ ἰαπητατα ναυὶα Ἰθοίο δά τεττάρων Ἵπ Ὑπαγρῖπε πιοξαξι πὶ 

(τεττάρων, ἢ τετάρτων) τπαᾶ]6 ἱπ ἰθχίατη ταΐργανῖ δὲ ἱπορίπση 10- 

Ὅλη Θοοραν. Ιαὐπν ἀππ 115 ἦν ἦπ πλὴν, τρίτων ἵπ τριῶν εξ 

6] 615. ἢ τετάρτων (φπιοά ἢ 415 οἴῃ τιμημάτων ΘΟΙππιπξαγα 

Ὑ611Σ πὸ ποῖ ΠαΡΘθΙς δάνου[αυιτ) ἸοΘοισ γε χαι Ππππασ πέος 

δΥΛαΙ πᾶς τίει πηιι58. 1) 6 πΙαῖτα τποπθπ πὶ εἰ γ. 91. μένον 

ῬΥΟ μόνοις 6Χ δὐἀϊίίομο ϑοηποι θυ τπα]6 γα ϑεῖ 6 π᾿ πο ἤἴσαπη. 

Ῥ. η5,.ή ἔσονται δ7Ρ΄ι. δὲ, ΓΕ Παρτὰ [ουὶρίο ἡ. Οδίοσασα δα 

ἔσονται δὴ πλείους οἱ ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων καὶ βελτίους ᾿1611Π16.6 

οἱ αἱροῦντες ν6] ροΐιις φέροντες (ΟἹ, Ρ]αιΙ. ΥἹ, δ, πρῶτον μὲν ἐν τῶν 

μεγίστων τιμημάτων ἅπαντες φέρειν ἐξ ἀνάγκης); οἂνδ νοσὸ πᾶ 

ΓΑΡΡΙδας ἐκχλεγέντες. Πδο οἱξ Π1π4 ΟἹ ρατομίουχηα, φαοα νἱπρ6- 

Χο Ρευἤυϊπρὶ! Αὐτῇοιο]65. Ὑεσατη οἱὲ οπΐπι, πὲ Ῥϑιιοίοσεβ πὶ- 

ἸΏΘΥΟ δΘΧ 1πέχι15 ΟΪαΠΠθῖις οοορίδιαχὶ ἢπΐ. Ὑεσθα διὰ τὸ ἐνίους 

μὴ αἱρεῖσθαι τῶν δημοτιχῶν ἀοίππς ἴπ Α Χ. 5. Οοπΐας Πἰρχατγὶξ 

ἂΡ ΔΙτοχο διὰ τό ΔΌΟΥΥαν δὰ δ] οσιατη, 

. Ἔ..25, 27. συνιστάναι7γ" (δῖ. Α 1; 2.. συνεστάναι Ῥ , δι 

συνιστάναι ΡΒ 2; [ςἀ Γαργὰ [ου]ρΡίο ας, : 
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ΟΡ, 45, 27. οὐκ ἐκ] Ὑἱοίουιπις ἤπο οὐκ. 864 χηδηάπτῃ Εἰ 

ἐγΡοξυδρῃῖ. 

Ῥ. 45, 30. καὶ ἐκ᾿ τῶν ῥηθησομένων 810 Α 1. 2. δεᾶ 

ἦπ Α 1. ἀείπιπε καὶ ἐκ τῶν. Οεἴεσὶ καὶ ἐκ τῶν ὕστερον ῥη9. 14- 

4116 τϑοΙρΡΙ 6 πάπιπι οσαΐ. ζ 

Ῥ, 45, 29. ἐπιβάλῃ]͵Ἵἅ Ρ τ. 2 ἐπιβάλλῃ τηϊητι5 Β6Π6. 

ΟΑΡ. Π|Π0. Ρ. 44,5. καὶ πολιτικῶν]ὔ ϑόῆπ. εξ Οογδὅϑ 

Ἠδθο νεῦρα ἀΔε]ανοσπηῖ, ΟΙΡΠμαπῖμ5 νετὸ φιλοσόφων καί ἱπάποξ 

ψοϊαΐ, ΡιΙοοατγί5 ἰδιωτῶν καὶ Φιλοσέφων, αἱ δὲ πολιτιχῶν. 864 

Ῥεπε παβεὶ γπ]ραΐία, ΟΡροπιαπίμπυ ΡΠΙ]ΟΙΟΡΗΙ ΡΟ] Ποῖ, 1. 6. 4 

7ϑτα δὰ τειπραθ]οατη δοοοί[οστιπΐ, ΡΗ1]Ο ΟΡ 5 Ὀσϊν δὲῖβ (ἰδιώταις). 

Ῥ. 44,6. καὶ καϑ'᾽' ἃς Οοταῦς [καί]. 

Ῥ. 44, 8. ἄλλος 8104 1. 2, Ὑἱοῖξ,; δοῖῆπ, ὅλως Οοχδὅϑ. 

Οείευὶ οατπ ϑυ]Ραγαβῖο ἄλλως. 

Ρ, 44, τι. εἶναι μεγιστον ΡῬ ΄. εἶναι ἀναγκαῖον μόγι- 

στον. ἸΝῖΑ]ε, 

Ρ, 44. ιό6. Φαλέας ὁ Χαλνκηδόνιος] Ῥ .. Φαλλέας (Π6 

[οἸπΡ 60) εἱ ρτοὸο Χαλκηδόνιος ἴπ τηᾶΥβῖπα ἄλλως Ἀαρχηδόνιος αποᾷ 

Ατὐειπι5 ΘΑ παρίπιεπ [15 νϑυι; ῥταοίεσε Οογαέβ. Δὲ αρ- 

“χηδόνιος τπιᾶΐτιπὶ 6Χ ἀϊγοτία [ουϊρίατα Ῥαλχηδόνιος. 810 οπΐπι ἴπ 

τι ττιῖ5 ΟΠ ΔΙ ΟΘ ἀοπιουστη [οΥ] δῖ πισ ἃ ΔΧΗΔΟΝΙΩΝ εὐ ΒΑλ- 

ΧΑΔΟΝΙΩΝ ; ΟΕ Μίοππεῖ: ἀο[ογιρίϊοπ 486 πχθ4411165 ἀπ τι 5 

Ἴ. Π. Ρ. 42ι εἰ Πα κούπτα δα ΠΤ ῊἩπὸν ἃ. 1ΠΠ, 78. ΝΝεῖαρα τρῇ ΟΠα]ο6- 

4011: Παλχηδονίους ἴᾳ ἀϊοοθαπ, ΑἸΠΟῚ γατῸ ποιηῖπα Χαλκηδονίων 

605 ἀρρειίανετσβ. ἔδάοϑτη ἀρ σαΐαγαιη σον αυῆο ἴῃ ἸΟηΪοΟ κιϑών 6ἔ 

ἀπ δἰιϊοο χιτών, κάλχη δὲ χάλκη. ϑομο αῇε5 δά Αὐιπόρῃ. Εᾳ. 1505. 

Φασὶν αἰτεῖσθαί τιν᾽ ἡμῶν ἑκατὸν εἰς Χαλκηδόνα" Καρχηδὼν δὲ πόλις Θρά- 

κὴς περὶ τὸ Βυζάντιον. ΟΥ, ΟΠΟΟτΙΟΙ)». ἀρ. Βεικ κου. Απϑοά, ρΡ. 12οῇ. 

διοπὲ Ἑαλχηδόνιος Ἰοπῖοα γ8] αλχαδόνιος ἀογίοα ἔογιπα οἵ Ῥτο 

“Χαλκηδόνιος 1 Φαλέας «ἀοΥΟΙΙΠ Ρτο Φαλῆς. Ὗ. 80} 0]. Αὐτορῃ. 

ἈσΠαγπ. 262. περισπωμένως ὃὲ τὸ Φαλῆς ἀναγνωστέον ὡς Ἑρμῆς " 

οὕτως δὲ ᾿Αττικοὶ, παρὰ Δωριεῦσι δὲ βαρυτόνως. ῬΗαϊεας οὰχ 4) Ο, 

ἽΜΓΆΊΠ]Οτο : αἷς Πουίου ΠΡ. 200 ῬΊπα]ςε65 ἀϊοα ἔαΥ ΙΘΏΟΥΑΥ Πη6 [αἴθ οΥ. 

Ρ.ἠή, τά. πρῶτος ϑοῆπ. δε Οούδεβ πρῶτον. Ῥτοβραξ, πὶ ν]46- 

ἴα, ΝΠ ΆΠ]οσας 1. 1, δ ῬΉ ΔΙ οα5 Ποὺ ΡΥ ππιι5 Ε1 ἐἐ οὙ 5 τπαπάανοσδῖ. 

Ῥ 44, τό. τὰς δὴ κατοικουμένας δῖ0 Α «. 2) δὲ ἐδπ- 

Χο 
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ἔπΠΠπ ΠΟΙ ΟἸΠΠ63, ϑ0ηπ, εἰ Οογαὔς τὰς δ᾽ ἤδη κατ; Εἰς χηδῖϊὲ 

οἰΐϊατπι κατωχημένας. 

Ρ. 44. ι8. τὰς προῖκας τὰς ἀδείξ Δ ὃἘ κυ. 

Ῥ 4ἀή; 21. ἐᾶν] ἀεείξ ἴπ Ρὶ ΄. Απίοα ὕσὸ μέχρι μέν τινὸς 

δοπ. οἱ Οου. ἤπε δποϊοτιἑαίθ ἄχρι μ. τ. 

Ρ, 44, 290. τὸν γε νόμον] Οοταὸς τόν τε νόμον. 

Ῥ. 456, τι. ὁμαλότης Ρ κι. ἰσότης εχ δ]οῖϊα, πὲ νιἄοξαγ, 

Ῥ. 45, ἡ. ὁπόσην] Ῥ. ὅσην. 

Ῥ. 45, 6. νόμος Βα. νόμοις. 

Ῥ, 45, 6. δείξη] Ρ., δόξῃ [εὐ Παργτὰ [οὐἹρίο εἰ- 

Ῥ; ΠΣ νι. ἀλλ᾽ ἔστι] Α .. 2. ἀλλ᾽ εἰς τὸ. 

Ῥ᾿ 45, ι6. τάξειεν] Ῥ΄ τ, ταάξέμ 

Ῥ. 45, 2Ζο. εἴποι] Ρὶ “. εἴπέιευ. “Ῥτο ταῦτα 4111 ο0π). ταὐτά. 

Ῥ. 45. 82. ἐν δ᾽ 17] Ηοπι. ἢ. ΨΗΠ, 5719. ἐν δὲ {7 τ. 

Ῥ, 46, 4. κἀὶ μὴ ἐπιϑθυμῶδι) ϑεῆπ. οοπ͵εοϊξ κἄν μὴ 

ἐπιϑ. Νίαϊθ. δες πονᾶβ, ἱπηᾷὶδ ΑὐἹΠοίθ]εθ, ἐγίθαβ ἀθ οατῇβ 

ΤΟΙ πα ΠΟΙπΠ65. ῬΥΪΠπᾶ απΠππὶ ἴῃ δηΐα εξ ορείαξε ναϊρι5 

Ἐξ ΡΥΟΡέου ἱπορίατη τούτη πϑοεαυ!αγατη (τῶν ἀναγκαίων) [εἀ1- 

ἘΠ Θῖη οοτπιπονθαΐ. δε οοποιϊίδπίθιυ οἴἴατη [οἀἸ ]Ο π8 5 ῬσοΡ οσ 

ὉαρΙἀϊ ἔθ πη Ράτ]οὺ Ὀ]1ι5 πιᾶπι Τ65 Ππεοαίϊατας μαθεπάϊ (ἐπιθυμία 

μείζων τῶν ἀναγ"αίων). Αἴφπα Παδθο εξ αἱέοσα πονᾶπαάϊ ταΐο, 

4ππιπὶ [6110 ΟΥἔαγ νἱΐδα ντΐα]}5 οαἀπία (ὅπως χαίρωσι καὶ μὴ 

ἐπιϑυμῶσι; τεῖϊαξ επὶτη εδἰ5 41 γὰ5 πεοοίϊαυϊας ροΠιάδπ, 488 

δὰ νιᾶτὰ Δορτα ἐπεπάδιπ Ροσι πο ηῇ, δἰ! απλέτη ΟΡ ᾶ5. 4πδ6- 

ἄατα 4παᾶτπ τοί πραϊ Ῥαΐαπξ, Πα] ᾳπαπίο Ρ΄ατα ρΡο πὴ ἀδαπί). 

864 αππιτα ἴῃ Γ4}14}}1115 ΠῚ αἰν  Πασατπ ἀνἰά τα, ταϊτασπ ποῖ εἰξ, 

ἢ νὲὶ ἔπππ οομῆἤδλιασ [Ἐἀ110 απππιπὰ ποὺ ηποά ἀπίδα οὐρίνεσχαπε 

ΔΓ σα απΐ (ἀλλὰ καὶ ἂν ἐπιϑυμοῖεν ἵνα χαίρωσι ταῖς ἄνευ λυπῶν 

ἡδοναῖς). ΗΙο επὶπι δχίγειπιις οἱ ἢ ΠΙ5. οπρΡΙ ἀἰπῖ5, νοϊαρ δ θιις 

[ε ἰοίΐπιπι ἰγαάογα Οὐποῖ!ξ αι ΘΟ ΠΟΙ ἀΘΥῚ οοπ͵θοΐιγχα ἀλλὰ 

καὶ ἂν ἐπιθυμῶσιν, ἡτίατπ ἱπ ἰοχίιτη τϑσθρὶξ Οογδὄθ. 

Ρ. 20, 7. ἵνὰ χαίρωσι] ΟογὰξδἌε καὶ ἵνα χ. 

Ρ, 46, τι. αὐτῶν) [,εδ6 αὐτῶν: εῖπάε ῥἈῥχὸ ἐπιφητοῖεν 

Δ 1. 2. ἐπιζητεῖεν. 

Ρ, 46, 12. αἱ γὰρ ἀλλαι] ἴσο. αἱ γὰρ ἄλλαι παρὰ τὴν φι- 

λοσοςίαν ἡδοναί. 

Ρ 46, 21: ἀναγκαῖον ἄρα] Ἴσ. γρ. ἀναγκαῖον γάρ. ΒΟΡ, 
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Ρ. 46, :6. Διόπερ οὐὗτε] ΙΝίαϊβ δ.ῃπ. οὐδέ. 

Ἐν 47,2 .ὡς ἂν καὶ μὴ ἐχόντων] Οοπίχ, ὡς ἄν ἐπολέ- 

μήσαν, εἰ καὶ μὴ εἶχον τοσαύτην οὐσίαν, 

,Ή Ῥ. 57, 4. Ἐβουλος} [ἴπ ερίβτατησπαΐῖθ ἽΗΘΟΟΥΙ ΟἸ11, 

Αὐιοῖε! 1πέεπι εἴ: Ἑρμίου εὐνούχου ἠδ᾽ Ἑυβούλου ἅμα δούλου 

Σῆμα πενὸν χενόῴρων τεῦξεν ᾿Αριστοτέλης. ΒΌΗΝ, Ὑγτγαππητι5 Αἴατ- 

πεὶ οὐαὶ ΕπθιιἘμ5. 

Ῥ. 47,7. ἔλαττον τούτου] ϑόῆηπ. εἰ Οοτ. ἤπ6 διοίοσι- 

ἑαὶα ἐλάττω τ. Ῥτὸ ἐχλιπεῖν Ρ 1. ἐχλείπειν.. 

Ῥ᾿ 47, 8. δ᾽ εἰπὼν] ϑ86ῃπ. διειπών πια]6 πα, διοξογΙίαξα. 

Ρ. 47, 12. οὐ μὴν μέγ οὐδέν ϑομπ. ἀλλὰ μὴν μ- οὐδ. 

Οοταῦς ἀλλὰ [μὴν] μι οὐ. Νῖία]6. 

Ῥ, 47, ιᾶ. ἀγανακτοῖεν, Οὐοχ. ἀγ. [ἀν] ἤπε οδπία. 

Ρ, 47. 17. διωβολία)]Ί δῖ. ϑομποίάογιβ γϑοΐθ ῬΤῸ διωβόλια. 

δεά νῃ]ραυὶβ ἔογημα εἰ διωβελία, 4ιᾶ6 ἀπ τεροποπάα Πὲ πείοϊο. 

ΟΥἉ, Βοδοκη: διδαίβ δίῃ. 4. ΑἸπθποΥ 1, Ρ. 258, ὅϑσπο εἢ 46 

ἐπβουῖοο. 

Ῥ, 47: ι8. ἑως -- ἔλθω σιν]Ί Παννεῆτις τηϊἴο.. Ὁ. 274. Ἠ6-" 

δαὲ Αἰπθος ἕως πα ἄν ραγῆοα!α οαπὶ οομ ποῖ νο πΌΥΡΆΤΕ ; 

φιΐοιτα οοπίθπε: ΒΙομ ΠΟΙ τις αα ΑΔΙοΗ. Α8-. δἰ τ. ν. χάτο. Ηα- 

7ὰ5 τϑβ]αθ ταὶϊϊο ἔθσθ ππ|1ὰ οἷ. Οαὶ οοποράππε ΑἸοῖβ ΠΠΟΘΥῈ 

εἰ ἤὴδ ἂν ΘΟ" ] Ποῖ νὸ ἡππροσθ, 615 οοπεαάοπά στη 6 εἰΐατα ἕως» 

πρίν, μέχρι, ὃς, ὅτε οἷο. οττα ΟΠ) απο ΐνο ποῖ { Ἰοθομτα οἶδ, 

Οἵ, Ῥορρο Ρυοϊερβ. Τππο. 1, Ρ. 140. 
ΕΠ ΡῬ, 47, 21. ἀρχὴ μᾶλλον] Οοταὺς ἀρκεῖ μᾶλλον. δοππεῖ- 

ἄστιις νοϊεδᾶι ἄχος μᾶλλον γ6] ἰατρεία. 8εᾳ4 ἀρχή εἰ οαπία εἰι- 

οἴθη5 ΡΥ ΠΑΥΙᾶ. 

Ρ. 47, 28. πλοῦτος] ϑοπη. εἰ Οογαῦς ἤπο αἰιοξογϊΐα!ο πλῆϑος. 

5. ἀθυ.5:1.: δι, πῈρ ᾿ δγ.1.: 910.4. ..2.. Ὁ 5. Οεἰουὶ εἴπερ δεῖ, 

δεά δεῖ Γι ρΡ]εππιπὶ εκ οἷ 4πᾶρ Ρυοχίτηθ [Θατιπτ τ. 

Ρ, 48, 4«1. Ἐπιδάμνῳ͵Ίἅ Δεϊϊαη. ΚΝ. Η. ΠΙ, 16, Ἐπιδάμνιοι 

ἐπιδημεῖν καὶ μετοικεῖν παρεῖχον τῷ βουλομένῳ, τἰπ46 1ΠΠ06 01: 60]- 

ἸΙροτα, δυμποοα 101 μετοικίῳ [οΟἸ]πίο δάπαι 05 ἔπι Οπιπε5 ΡΘΥ- 

εδτῖποβ. ΘΟΗΝ, 

Ρ. 48, 4. ὡς Διόφαντος] Πεϊεπάμχη εἰ ὡς, πο ποὸπ 

οοιπρατεῖ ἱπ ἃ . 2. ΡΒ α, 2,8, 4. τίμα Ὑ]οΐοσις ἀπ α 1118 

υἱάἀθίιγς 
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Ῥ, 48, 7. εἰ τ ['᾿Ὰ το Σ᾽ εἰ τίς 

ΟΑΡ. ΨΥ. ΡῬ. 48, 9. Ἱππόδαμος ΝΙιτεῖς γατ. Ἰδοξ, 1, χή.- 

ΑὐἱΠοίο! θαι ἴπ ΗΙΡΡοάαϊπο τορυθποπ πο ρασιαπα θοπᾶ 6 γεΥ- 

[αἴπιτη εἴα ἀπο ἤγατε οομπαίπι5 δσαΐ, 4ποά Ἰοπρο αἴΐα ϑιοθδοιιβ 

(ΕΊΣ. δ. ΧΙ.) 46 ΗΙρροάαιηὶ ἀοοίχίπα ἐγαδί θυ! ἡπατη Ατί- 

{ο 6165. δε4 τεδαγρυΐὶ δὰπὶ ὙΙοίοΥ 5 αν. [,6οϊ. ἈΧΧΥΠΙ, 

1ι. ἀἸνουπιπι εἴ6 ἸΜΠ]οππατα ΠΙρροάδιπιτη ἃΡ ΗΙρροάδιπο Ῥυ-' 

ἐπάβουθο ἀθιποιγδηβ, ἐχ 4πὸ [πὰ ἀδρτοιπρίοσις ϑίομαθιβ. 8868 ἀα 

ῬγΙΠάροΥυθο δϊ4πιο [οττπόποιη εἴ ἀραιὰ Αὐἱοίθοτα εχ ψευθὶβ 

ὥστε δοκεῖν ἐνίοις φῆν περιεργότερον τριχῶν τε πλήϑει το κόσμῳ πολυ- 

τελεῖ" ἔτι δὲ ἐσθῆτος εὐτελοῦς μὲν ἀλεεινῆς δὲ ἹγΠατγοίας Τοτίαῖτε οοπ- 

Ἴεοεγαῖ. Ὁ, ἸΝεἰπους Ομ, ἃ. Ὑν. δ ηΓοΉ. 1, Ρ. 526. 527. 

Ῥ 48, τὸ. τὴν τῶν πόλεων διαίρεσιν εὗρε καὶ τὸν 

Ἱειραιὰ κατέτεμε] Ποῖ Ρ. 11. ᾿Ἱπποδάμου Νέμεδις (πο) 

ἐν ἸΠαιραιεῖ" ἦν ὃς ᾿Ἱππόδαμος Ἑυρυκόοντος ΝΙιλήσιος" ἤ Θούριος με- 

τεωρολόγος " οὗτος διένειμεν ᾿Αθηναίοις τὸν Πειραιᾶ, --τ-ο Ἱπποδάμεια : 

ἀγορᾶς τόπος καλούμενος οὕτως ἐν Πειραιεῖ, ὑπὸ Ἱπποδάμου τοῦ Νῖι- 

λησίου ἀρχιτέντονος, τοῦ τὸν Τ]ειραιῶ κατασκευάσαντος χαὶ τὰς τῆς 

πόλεως ὁδούς. ΟΕ, Ατϊῆοι, Ρο]. 11, το. Ἢ ἱπποδομεία (ἀγορά) 

οἰαιπ ἃ Τ)οιποπεπθ σοιμπιπειποζαῖηγ, ΟΤαῖ, ἴπ ΤὙΠΟΙ ΘΠ: 

καὶ καταγομένων εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐν Πειραιεῖ τὴν ἐν τῇ Ἵπποδα- 

μεία. ΟἹ. ΒόδοκΗ διααη. 4. Αἴ. 1. Ῥ.- 70. 

Ῥ, 48. 11. κατέτεμε 4ιιοά Δ411 διένειμε ἀϊοππέ. Ῥτο βίον 

δοῆπ, εὲ Οογδὲβς βίοτον ἤπθ διιοξογιαίθ. 

Ρ. 48, κά. κόσμῳ πολυτελεῖ Ρ.. κόμης ἤπε πολυτελεῖ 

[εὰἃ ἴπ ππατρίπθ κόσμῳ πολυτελεῖ. ὙΠΟοΙΠαΝ5 νΘΥΠΕ δἢ οοπῖ ἃ 6. 

Οποά [Γδατῖξαν ἔτι δέ δποίοτα ΟἹρπαπὶο οὐ δομιπείάθσο [6 ]αῇξ 

Οοταῖς., πὶ δἰϊατη πολυτελεῖ ἀοΙεπάμπηπ οεπίεϊ. Ὑεγιμα, κόσμος 

πολυτελὴς τριχῶν πο ἀΙοΙ αΥ ἀθ Γπ πὰρ πο [ο οτγπδῖα, [εὰ ἀς 

αὐἰϊΠοϊοῖο 1110, {ποῖα σον Ταπὰ ἀϊοεθαπε ΑἸΠ απ θη[ο5, Οἱ, Τμα- 

ογά. 1, 6. Αἴψφας ΤΠΙΟΥΓΟῖα5. Αος. Ρ1]. Μίῶοπ. ΠΙ, (5. Ῥ. 976. 

ψόσοῖπ μκρωβύλον ἀεγϊναπάδιπ οοηΐεξ ἃ κάρα, κρᾶ εἴ ΟΕΥΙ1ΕΝ; 

[εἀ εὐχαὶ νἱγ ἀοοι πηι: ὕλος απίτα εἰξ Τοσπηα ἀΘπαϊ πα γ οσα τη : 

χρωβύλος εἰξ Ῥγο κορυμβύλος (ργῖτπο χρομβύλος ἀοῖπᾶθ. κρωβύ- 

λος). ΟΕ. ϑομπο!ϊαίζατα ὙΠπογά. δὲ Ῥμανουΐη. Ῥ, 117; 4: κρωβύ- 

λος πλέγμα τριχῶν εἰς οξὺ λῆγον" ἐκαλεῖτο ὃς, ἐπ᾿ ἀνδρῶν κρωβλος,, 

μόρυμβος ἐπὶ γυναικῶν, σκορπίος δ᾽ ἐπὶ παίδων. Θουκυδίδης " κρωβύ- 
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λους ἀναδούμενοι καὶ ἐν ἔρσει ποικίλον (ἢ κπρωβύλων. ἘΠΙοΥα πα ΠῚ 

μαι! ἐκ 8608η0]. ΑὐἹΠόρη. γ Ρ. 1267. ὁ δὲ κρωβύλος εἴδές ἐστι πλο- 

χκῆς ἐπ᾿ ἀνδρῶν εἰς ὀξὺ ληγούσης. ΟΥ̓, ὙΨΊποϊκοϊτπαπα ΗΠῈ, Ατε, 1 
Ῥ- 853. ε(. πον. ταὶς. Ῥυθῆπ. Ῥ. 199. γεϑυῖ, ροσύῖπ, Οοπῆτϊπρο- 

Ῥαΐμν πθα]α ἀπγθα, ἅπ|886 ἀ]οθραίαν οἰοαάα, Ἐπ α!η. δα 1]. Ρ. 

1282.) 57. ᾿ΑΘηναῖοι ποικίλους ποτε ὑπέδυνον χιτῶνας, πορύμβους δ᾽ 

ἀναδούμενοι τῶν τριχῶν χρυσοῦς τέττιγας περὶ τὸ μέτωπον καὶ τὰς 

κόμας εφόρουν" 

Ρ: 48, 16. σπουδαῖος ὅ160 1. 2. Ε,. λόγος Ρ “. 5. Θε- 

ΤΕΥ λόγιος, Απίδα ῬΥοὸ ϑερινοὺς Α «5. Θερινούς. 

Β. 48, ς“5σ. τὰ ὅπλα ἔχον] 810 [οὐἱρῖ σπτπ Ι,... ϑυ16 χ- 

δῖο, δοῆποιάοσγο, Οογαῦ. Ὑα]ροὸ τὸ ὅπλα ἔχον. 

ῬΡ20, .. ψΨηφοφορίας γίνεσϑαι 810 Ἁ 1. 2. Ἐν, Οε- 
δὶ ΄ ΓΙ 

ΤΘΥῚ Ψηφοφορίας ᾧετο γίνεσθαι. 

χευνὸν ΔΑΔῚ νὰ] ἐᾶν δὲ ἀπίβ τοῦτο διορίζειν, καί. Νὸοὸπ οριῖβ οἵ; 

δ χενόν [ΡΡΙ6 χα ἀπίβοβάθῃθιι8 πινάκιον φέρειν. Ἄαῖθα τὴν 

δίκην εἰοἴππε ἴπ Ρ τ. 

Ῥ. 49,7. καὶ ταῦτα] 815 εχ οοπ͵θοϊαιγχα [ὈτῚρῇ Ῥτὸ 60 

4οα ἱπ Α 1. εἰ οδέευὶβ οἰγοιιτηίοσπιν ἢ ταῦτα ἦ ταῦτα. Α 2. Ε.- 

ἢ ταῦτα ἴετπε], οταῖο γὰρ ρο[ξ ἀναγκάζειν. Ῥιαὶ ταῦτα [ἀπὲ εἃ 

4πᾶ6 ποῖ Πἰφπαπὲ, 46 ἀπῖθι5 ποῖ ΡΟΠΙ5 ἁπλῶς )πάϊοαγθ. 

Ῥ. 49, 7. ἐτίϑει δὲ νόμον Β΄. ἔτε δὲ νόμον ἐτίϑει. Βόπθς 

Ῥι, 49, 8. τῶν εὐὑρισκόνπων7 [π Ἐ, ἀεε[ξ περί, 

Ῥ. 49. 10. ἐκ δημοσίου Ῥ., ἐκ δημοσίων. 

Ῥ. 40, 12. ἔστε δὲ καὶ ἐν ᾿Αϑήναϊς οὗτος ὃ νόὀμοςῚ 

Α 1. 2. ἔν. ῥτὸ οὗτος, οὕτως. ϑδεγίρία εἰ παθο 1εχ 46 ῬαΒ]108 

Δἰομῖϊθ ἩΡΘΥς δουπῖπ, απ ἴῃ 6110 ππουίὶ αγαπὲ, Ῥοξ Β6]11α 

Ῥετῇοα «αὐ 61; [εὰ απίϑ 459 ἃ. Οπσ. Ναπηι ΕΠ ρροάδπηιβ, ΤΠο- 

χαϊοο]15 ἀρ αιι8}15 ὡς οὔπῷ τοῦτο παρ᾽ ἄλλοις νενομοϑετημένον ἀἷ- 

χοταῖ; [εἀ ἃ. 439 α Ῥουίοῖς Παθιία οἱξ οταίίο {ἀπ τὶς [βοῖπ- 

ἄντπι Ππᾶποὸ ἰαβοῖη. ϑαπηιθ ΘΠῚΠῚ ἃ Ῥϑυϊοΐα ἀοιπαία α. 440 (Ο]. 

85, 1.) αἴσιος ἱπ Πποπούθιπ Αἰ ΠπΘ πὶ θη ἤιαπι,, ηπιὶ 1} Ῥύοο το 1110 

δοοα θα }Γ6πὲ Ππαριΐα εἰξ ἃ Ῥουῖοῖο 1114 οταἰῖο. Οἵ. Ριπίατοιι. Ῥε- 

Υἱοϊ. οδ. ὁ ὃῇ Περικλῆς καταστρεψάμενος τὴν Σάμον, ὡς ἐπανῆλθεν 
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εἰς τὰς ᾿Αθήνας, ταφὰς τὸ τῶν ἀποθανόντων γατὰ τὸν πόλεμον ἂν» 

δόξους ἐποίησε καὶ τὸν λόγον εἰπὼν ὥσπερ ἔθος ἐστὶν, ἐπὶ τῶν σωμά- 

τῶν» ἐθαυμαστώϑη. Ἐπ Παρ 1ρῖτπαΥ ογαίίοπα δὰ ἀερσοιπρία [ππὲ, 

4πᾶθ δρπὰ Αὐπμξοΐθ]οιπ Ἰαραηίαγ Ποῖ. 1, 7. οἷον Περικλῆς τὸν 

ἐπιτάφιον λόγον λέγων, τὴν νεότητα ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃρῆσθαι, ὥσπερ 

τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰ ἐξαιρεθείη εἰ ΠΙ, το. ὥσπερ Περικλῆς ἔφη» 

τὴν νεότητα τὴν ἀπολομένην ἐν τῷ πολέμω, οὕτως ἡφανίσθϑαι ἐκ τῆς 

πόλεως, ὥσπερ εἴ τις τὸ ἔαρ ἔκ. τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐξέλῃ, ἴΥπάε “[Αἱϊ5 

Ῥαϊοὲ Ππᾶθο Ἱποηπου  εὺῦ ΔΡ Αγ Ποίθ]α γοοϊίατὶ. Ἐκ δαάθιη οτγᾶς- 

οπθ δὲ 111π4 ἀδρσγοιπρέμππι εἴ υἱ οίασ,, αποὰ Αὐΐοι, ἈΠεξ, 

1Π. 4. Ῥτοίδσε καὶ ἡ Περικλέους εἰς Σαμίους ἐοικέναι αὐτοὺς τοῖς 

παιδίοις, ἃ τὸν Ψωμὸν δέχεται μὲν κλαίοντα δέ. Ψωμὸς 1 εἰξ ἀ6- 

ἹπΟΟΥαΙὰ, ἡπᾶπι ϑδιηῖ5 οομΠιϊπογαξ Ῥουὶο]65. ΝΠ σασα απ 

Πᾶπο ῬαυΘη ΓΑΙ] ΟΠ Θὰ νἶγῸ5 ποδία ἀοοῖοβ οατα 1114 οοπίμαμ ογ6 

πᾶς ἃ Ῥουῖοὶα ΠαΡΙία οἱξ δχαοίο ργῖίσπο θ6111 ρεϊοροππθῆδοι 

ΔῆΠπΟ, 48ι ἃ ΟΠ. (Ο]. 873) ἀριιὰ ὙΠππογάϊάοια 11, 565 ἴᾳ. δῖο 

γναῆπππι νἱάθο ἡπάϊοατο οἱ Πα Κουιιτη ἃ απ] 0115 ἢπι ΘΥΤΌΥΘι 6 δ Πα 

ῬΟΡΡΟ ἐγδοίιι8 εξ Ῥγο]ορ. δὰ Τπμπονά. 1, Ρ. 47. Θποαῇ τρίμις 

ΔΟΙΟΥ Νίοποχαμὶ ἀἸΑ]οσὶ,, 411 τπὰ]6 γαϊβο Ρ]δέοπὶ ἐγ θα αν 

1ἰὰ ϑοογαίοιῃ ἱπάιιοῖξ Ἰοαποπίοπι Ρ. 250, Β. ἔπειτα τὰ μὲν ἐκ 

τοῦ παραχρῆμά μοι διζει, οἷα δέοι λέγειν, τὰ δὲ πρότερον ἐσκεμμές 

νη" ὅτ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, συνετίθει τὸν ἐπιτάφιον λόγον, ὃν ἹΠερικλῆς εἶπε, 

περιλείμματ᾽ ἀττα ἐξ ἐκείνου συγκολλῶσα.. πιοη αἰΐοταιπ Πᾶπο, 4πᾶ6 

δριιά ΤΗπογάϊἀοπι εἰ, [6 Ῥοῖίτι5 βαπὰ οταϊοπθῖα ᾿πι6]Π1ρὶ 

Ὑ8]}, 4πᾶθ ἃ Ῥϑυῖο]6 ἀϊοία εἷξ ἁἀππὸ 459. Οποά ἔγαναἀϊ [μ1Ὲ 

δΟΠΙΟΙΟ πο μοσο,, νίσο ἀοοι Πίτηο, ἱπιτοάποξίοπο ἴπ Νίοποχο- 

ΤΠ. Ῥ]α ΟΠ] ΟΠ Ὁ. 507 1ΐἰα ΑἸΠΟΥ πιῖ: ἢ) αῖς ἀϊο δε ἱπ 

εἶπε Βεζίεποιπρ βείεϊχέ ννἱσὰ 1 ἀ6Υ ϑέδαπατε- 

ἀδ 465 Ῥϑυῖο]δθ, ννϑίομα ἀπὸ Ἱμπυκγάϊαᾶες δαξ- 

Βονναῆσι παῖ, 1Π αἹ]Ἱοταϊπ 5 Γ᾿ ΟΜ ΉΤΟ μι... Οποά δα- 

ἴθπι ῬΙαΙομΣ ΔΒ) αἀ]οαπάτιτα ἜΤ 1ΠΠπτπὰ ἀϊαϊοραια ἀἰχὶ, 14. πὲ 

Α]1ὰ Ἰαρθᾶτη, ἡπᾶθ οοπῖγα ἰθια ρου ρυ ρα 1] αΐθηι ρθοοαν ἀπι- 

ΟἸΟΥ͂ ῬΥΆΘΟΙΡΙ6 Ποὺ ἐϊοίο πὶ αν ϑοογα 15 Ρ. 958. Ο, ἡ γὰρ αὐτὴ 

πολιτεία καὶ τότε ἦν καὶ νῦν ἀριστονρατία. ἐν ἡ νῦν τε πολιτετόμεθα 

καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡς τὰ πολλά, Κἀκμεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν 

δημοκρατίαν, ὁ ὃὲ ἄλλο, ᾿ᾧ ἄν χαίρῃ" ἔστι ὃ: ἀλυϑθείᾳ μετ᾽ εὐδοξί- 

ας πληϑους, ἀριστοκρατία" Βασιλεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰσιν " οὗτοι 
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δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἱρετοί, Ἐπ ἔεγβ [ορῃὶίοατα ἃ 15- 

Ῥαΐδμα] τα ΟΠ 61: ΥΘΒη απ ν 6. ἴπ ΡΟΡαΪ]αΥῚ [ει 1Δ44π6 ΑΙΠ6- 

πῖοπἤθιι5, ἑαπαῖιᾶπι ΡΕΥ10115 ἀἸοἴπιππι; ᾿πέοστπδι, ΓΘ πρ6 Αἰ ἸεῚ ἀ6 ρο- 

ῬΪαΥὶ τοὶ ΡΒ] 1οας αι ΡΊαΐο [απ ]εἴσαξ πὶ ΠΘΡΆ]1οα. Απιοῖοτ ἀϊα- 

Ἰοβὶ ΤΉ πον ἀ146πὶ ἀπέ οο]ο5 Πάθτ1} 111,82. Υ 111, 64. 65. 94. Θαοα 

᾿Αὐϊήοιο]ες Ποῖ. ΠΙ, τ4. τὰ ππιπιο ἀ1α]οσατα ᾿ατπιά αἱ: δ᾽ γὰρ λέγει Σὼ- 

κράτης ΙΕ ἐπιταφίῳ, ἀληθὲς, ὅτι οὐ χαλεπὸν ᾿Αϑηναίους ἐν ᾿Α9η" 

ναίοις ἐπαινεῖν, ἀλλὰ ἐν Λακεδαιμονίοις 14 αα]άοπι ποπ δά νοσ[δεχ 

πιοίγαθρ [οπ δ πέϊδθ, [οἀ οἱ ἔανεοξ ροΐϊπι5. ὙΠ Ππᾶδο πδο [παπξ 

Πα} 5 Ἰοοὶ εὐ δ] πᾶπάο ἔμΠπ5 ἃ ΠΟΡ15 ἐγαοίαπαα δυιιπΐ. 

Ῥ. 40, ι5. ἑτέραις Α 1) 2. ἑτέροις. Πεῖπαδ Ρῥγχο αἱρετοὺς 

ὑπὸ τοῦ δήμου, Ῥ ι΄. ὑπὸ δήμου αἱρετούς, 

Ῥ, “9, 20. οἱ γεωργοὶ] ΡΒ 1. ἢπδ οἵ, 

Ῥ. 49. 26. πολιτοφύλακας ΟΕ Ύ, 5. 

Ῥ, 49, 50. τὰ ὅπλα γε] γε ἀρε[ϊ Ὁ βἀ!οπῖθιι5 ϑομ πϑι ἀοσὰ 

εἰ Οοτγαῖβ. 

Ῥι, ρο, ὅ. πᾶσα γὰρ δεῖται πόλις] Οοἄδοχ Οδιπουαυὶϊ εἔ 

Ι,. πᾶσαι γὰρ δεῖνται πόλεις Ῥᾶγρᾶγα. Νονίτηιϊι5 δεῖν ΡΥΟ δέον, 

δοχεῖν Ῥ͵ΙΟ δομέον ; ΠΟΙ νΕ͵Ὸ δεῖντας ΡΥῸ δέονται, Ροί[ΐεᾶ ν. 4. Ρχο 

δύνανται Α 1. 2. δύναται, 

ῬΡ. ρ0, 9: εωργήσουσιν] ἴίὰ Α ν, 2. Ρ 1, 2) ὅ:. Οεΐευξ 

ἀπάδβ ἃ δυ!θαγρῖο γεωργοῦσιν, 

Ρ, ρο, 9510. ἔτι δὲ -- γεωργήσουσιν͵Ί Ηκδ6ο ἀεαπε 1π Γ,. 

Ῥ, ρο, 106. ἕξουσι τροφὴν] δ1᾽6. Α 1, 2. Οείοχὶ ἕξουσι τὴν 

τροφήν. Ῥοίϊεα Ῥτο εἰ μὲν αὐτοί Α «. οἱ μὴν αὐτοί. 

Ῥ. δ0, «2. ΕἸ δ᾽ ἑτεροι.7} ἀ κἢ 2. οἱ δ᾽ ἕτεροι, 8 πος Ἀχὶπ 

ἀπτι5 Ν᾽ οΐοτῖιι5 [ΟΥῚΡ ΠΕ, 

Ῥ. 80, τά. τέταρτον οὖν] 810 Α 1, 2, ὙΙοῖ, ) δοῆχ, τέταρο 

τον αὖ οὕτὰ ΡΒ τ. ϑυ1}. εἰ Οογδῦϑ. 

Ρ. 50.) ι56. ἀλλὰ ἀλλότριον] ϑ10 ν᾽... 653 

ἔθυῖ ἀλλὰ καὶ ἀλλότριον. 

Ῥ, ρ0,) 18, πλῆῇ ϑος ἁπορον ΜΙΟΙΟΥΙΣ Οοὐοχ πλ. ἄπειρον. 

Ρ.50, 19. γεωργήσει δύο οἰκίαις] 510 εχ σοπ)δοΐαχα [οΥἹΡΙ͂ 

Ῥ͵ΤῸ 6ο αιιοά 1π α 1,9. Ῥ 1, ο. 1ν δὲ ἴῃ οοάτἸοῖθιι5 Ὑ]ΟΙΟΥΙΣ οἱ γεωρ- 

γήσει δύο οἰκίας. Ὑ]ΙοΙΟΥΪΙ5. 1Ρ[6 [οὐἹρῆ!: ὑπουργήσει δύο οἰκίας 

4ποα τϑοθρὶξ; ϑοῖιι. [οἱ Οοταὸβ οπι Οδπιοτατὶο ὑπουργήσει δυσὶν 

οἰκίαις, Τιοπΐου οἰ ποίγα διπομαϊο, Δύο οὐὴπ ροηλέγο εἴ ἀᾶν 
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ἐἶνο ΡΠ γα] 5. οοπ)αποίππι ἴαθρὶ ἤιπλα ἀρ Αὐιοίοϊοπι ἔπνεπ 

ἔυν. πὶ Αδἴομ. Αδ. 150. ποῖ ΟΡΙ15. δὐαΐ πιξ οαπὶ Οασηΐθγο διΐίο λὴ- 

ματι δισσοῖς Ῥγο δισσούς [οὐ θεχοὶ Β]οπαπο]άτι5, ΤΆ πο. Π]], ἀφ. 

δύο ἡμέραις ὕστερον. ᾽ 

Ρ. 80, 206. καὶ πλείοσιν ΝΙΙΠΙ Πᾶεο νευρὰ [αρθοία Πιπέ, 

ΤΑ]ιθτα αὰὸ ῬοΥ  πθαπῇ ποῖ 1Π|6]1|5οὸ, ΘΟΗΝ. Τραπτέον οἶμαε, 

μετ᾽ ἀπαγορεύσεως καὶ μὴ πλείοσιν, τουτέστι τῶν διαιτητῶν. δύο 
ι ε ΕΝ - ς ν τ “5 ν - “». 
ἀρ ἦσαν ἡ τρεῖς οἱ διαιτήταις «οἷς ἐξῆν καὶ ποινολογεῖσθαι ολιγοις 

εἰ 
ὑ 

.- 

ο ὅι. Τὰ δὲ δικαστήρια (ἵνα μὴ τὴν “Πλιαίαν λέγω ἐκ χιλίων, 

ἐσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ χιλίων πεντακοσίων δικαστῶν συγκειμένην) πλείστους 

εἶχε τοὺς δικαστας, ὥστ᾽ ἀνέφιντον αντοῖς εἶναι τὸ κοινολογεῖσθαι. 

ΚΟΡ. ϑεύπια εξ ἀς οοιπργοχῃο,. ἘΠ γαν5 επῖτα Πρ πε απ 

ῬΔΥ5 δριυά Αἰποπίοπίες ἀπππὶ γοΪ ἄϊιοβ ἀὐθιΐχοβ οἸβοραΐ, 411» 

δοπιπιιηϊοαία ΤΠΊΟΥ ἴα ΓΟ πίθη δ. 7πἀτοίασα ἔουσγοηξ, Οποά 151- 

ἔπ. 1η ἘΠ ρροάαμηὶ ἡπάϊοϊο ἃ [1 πρὰ 115 Πορθαὲ ἡπάτοῖθιι5, ΠΟ ΠΡ 6 

χιξ πὶ ἡπάϊοαπάο [επἰοπέϊατη αἰνιοτοπῖ, 1ἃ ἃ ΡΙΆΣΙΒ 5 

ἀῃ αὐϑισιο ἤδυὶ [ο]ο]γαὲ, τη ΠῚ πα α οουπχππὶ σομἐ αἰ αϊίοπο. Ν᾽ απ- 

“παπὶ 40 ΑἸΠΙΘμ θη ἢ 115. τῷ τὶ τὶ 5 ΔΥΘΙ ΠΟΥ ΘΠ βεβαίαν, [6 Ῥ]ατες 

ἈΡΪ4 116.) 1 ν6] 6ὃχ ποίϊγο ΑὐἹ οι! ]οοο οομ)ιοας. (ἐν μὲν τῇ 

διαίτη καὶ πλείους ἐνδέχεται). [π΄ ΕΥΤοΟΥς ἸΒΙμῖΣ νουίαξν 

ἩΠΙΙνν δου: ἴθεροσ ἀϊε ᾿θ1εοΐοα ἢ ΑἸΠποα Ῥ. 175: 

απ νυ μ1:6 πέπρ ἀπὸ εἰπὲπ εἰπΖίρεπ. Ηἰο 

ἘΠῚ δπΐη [δπἰοπ ατα. Ῥτοπι ρα: απίάοιη, [δὰ σϑίθυὶβ 

δο ΓΟ δα θιι5. ΑἸῖο πποάο ἐς ΡᾺΒΡΕΙοΙ5. ἀτριγὶβ Παιξιξιχη, 

ΦαοΥτιπμ τπτι5 [δ ἐπιπὶ οαπι τὰ Τα ]οαβθαῖ, ΝΟΣ ΟΡὰβ εἰξ ἱρίξαν, 

αΛ οὐαὶ Οοταὸ Πρ αί ΟΠ Ἐ πὶ δε ἐδ ητι8, 

Ῥ, 60, 29. τούτων] 8101, [6 Ῥ υ, τούτου Γαργὰ [οὐ ρέο ᾧ. Ὁ 1, ἂς 

σούτων νομοθετῶν ἢπε τῶν (ποι τούτων τῶν πι| διιοίου οἱ 5 01}.). Ὑοῖ, 

τούτῳ οἷ οατπ 60 8501}... ϑόπη,, ΟοΥυ. Τούτων ΠΟΙ οἴη τῶν "νος 

μοξετῶν [ε΄ οπγπ τοὐναντίον οοΟὨἡ προ άπιπ, ὈΟγαίου [οὐ] ρ ἢ ξ 

τούτῳ; [ε« ποὴ Ἔεβιδὲ οδ᾽απηιγο Αὐχίϊοιο] 65. 

Ῥ, 50, ὅ5, οἴηται Α 2. οἴεται. 

Ῥ, 51,5. οἱ δ᾽ οὐδέν] ΡΒ τ. οἱ δ᾽ οὔ. 884 ἴπ τηᾶγρὶπο οὐδέν, 

Ῥ. δι, 8. εἴπερ ἁπλῶς τὸ ἔγκλημα γέγραπτια δι- 

παίο ς ϑοπηριέίογο [οπίθπεϊαθ οοπίγαυι πὶ νι ἀθίασ δικαίως. Οο- 

ΥὙδὲ5 ἴα αἰ πιχι : γέγραπται" δικαίως " [εα ἁπλῶς ([οΠ Δ οπ:Π1π) 

Ῥευξποῦ δα δικαίως. : 



Δ Ῥε. 

[18. Π. ΟΘΑΡ. ΥἹ. ὅ55ι 

Ρ. 81; 1ι8. τὸ μὴ κινεῖν] 810. Α 1, 2. Γ,.. Οεΐδηι πὸ μή. 

Ῥ᾿ δι, τὸ. κἂν εἴ τις] Α τ, 2. Γ,. ἄν εἴ τις. ὙΙοῖ, εἰ σείονὶ 

ἂν ἢ. Ῥτο ἂν [οΥἹΡΙ͂ κἄν. : 

Ῥ᾽ 51, ὡὅ. ἐπὶ γοῦν] Α 1, 2. ἐπεὶ 

Ρ. ὅι, ὅ0. ἀναγκαῖον ὁμοέως} 

ἽΜῈε]1π5. 

Ῥ. 52, τ, ἐσιδηροφοροῦντό τε ὙΧρ] ϑομπείαογιβ ἐσιδη- 

πὰ ε » ἢ 
. 1) δ. ὁμοίως ἀναγκαῖον. 

ροφόρουν τότε γάρ. ΝΝῖα]6. Οοταᾶξ: ἐσιδηροφόρουν τε γὙάᾳ. 

ἘΝ ΟὟ γὰ Φϑορᾶς} Α 4 ἐκ φορᾶς. 

Ῥ. 82, τι. γήγενῶν]ἍἽ Περεβραὲ ΠΠἰοστα φπααάγαία Δα ἔΟΥΙΟ1, 

Θ᾿ 52, 19. μένειν ἐν Ὰ τν. δὲ ἢπδ. ἕν, 

Ῥ͵ δ2, ι8. καΐ τινες καί ποτε] (εξ 6: καὶ τινὲς καὶ ποτέ. 

Ῥ. 52. “5. νομοθετῶν καὶ τῶν] Αἰ 2. νομοθετῶν τῶν. 

Ῥ, 82, «ἡ. κινήσας δϑομποϑίαοσιβ ὁ κινήσας εἴ ρο[ξεα ὃ τοῖς 

ἄρχουσιν. Ἵ 

Ῥ, ὅχ, ὅ2. κινητέον] δῖ. Α 1) 2. γ1ιοῖ. δοῖπι. Οεξΐουὶ καὶ 

νητέοι. 

Ῥ, δὅ, 1. καὶ πάντες Οογδὅς χαὶ οἵππ Α 15) 2. ἀ6] εν, 

Ῥ. δ8,.«.ὄ ἢ τίσι7 Α 1,6. ἢ πισί. 

ΟΑΡ. Υγ1. Ρ. 58, 7. δύο] Ππγαὶ δύω ἤπο διιοίονιέαίθ, ΠΙπὰ 

ΔΙ οτη, 4παπατιᾶτπ [απ] θα θατύτιγα δύω τπιὸπ εἶοὶ ἀδθεραὶ Ὁ 

Οἴαππο 8.011. 1πίου. Ῥ. 175. 4πο Ποιπδυτι5 Η]1|9 [τπ6] τππι5 δ. 

Ῥ, 85, το. ὑπεναντίως] ϑοπμπείβεγιις 7 ὑπεναντίως. 

Ῥ. 85, τ6. οἱ εἵλωτες] οἱ ΔΡεΙ δὴ Ρ 1. 1,. 

Ῥ. δὅ5, «5. Μεσήνιοι] ϑδῖὸ Α χα, 5. Προ Μεοσσήνιοι. δεᾷ 

ἸΜΙεσήνιοι ΨΘΥΙΟΥ αἴαπιθ δηἰ πῖον οἰξ [ουρίπασα, τπιᾶτπ, 4πππιππι 60- 

1065 ρυδοθογοπὲ, ἴεγνατα συ] ]ρῖο αγαΐ, Νίεσσηνιοι ἀοΡ είν ρΡοῦ- 

15, δἴαψιιθ ἱπρυϊππῖϊβ ἈΠίαπο, 4π| μέσσος ἀἸΟΟΔΠΡ ῥτὸ μέσος. 

ΟΥΓ. ΒεΕκΚκοὺυ ΤΠπὸ. 1, τοι. [}8ἃ661πὰ ἄς Νεσσάπιοι οεἑ ΝΙεσάπιοι ἢ α- 

Σὰοπάπη. Οὗ, ΒεΕΚοσ Ὕμππο, 1117 τοι. ΒΙομιῖ. δᾶ Αδίομ. 

Αβατπ. “84. 

Ῥ. δὅ, 24. ἀφίσταντο] ΟΕ, Αἰπεη. ΥἹ, Ρ. “δά. ΒΘΟΗΝ. 

ἵπηρτ. ππᾶγρο ἐφίσταντο. 

Ῥ, 55, 55, Πεῤῥαιβοῖς] Ρ ΄ι. Περαιβοῖς αἴιᾶο οΓΕ ἀπ πῖον 

Γοχγρίπτα Υ, ναυῖαβ Ἰδοϊίοποβ ἰπ ὙΠππογά. {ΠΠ| 78: Ρ. ττο. ΒεκκΚ. 

Ρ, δὅ, 80. κακοπαϑῶς ΤΥΡΤΉ Ῥ .. χαχοπαϑοῦντες ; 1π 

ἹπΠΑΥ ΡΠ 6 γρ. καὶ χακαπαϑῶς ζῶντες. δεὰ 1Π]1π4 πε] 1115, 



532 ΑΒΙΒΤΟΤ. ΡΟΙΜΤ, 

Ρ. δά, 2. εὐνομίαν 810. Α1, 2. εὐδαιμονίαν Ρ 1, 2, 5. ([εὰ ἱπ 

ΟΠαπῖθιι5 ἴαργα [οτρίμτη εὐνομίαν) Ὑ1οῖ., 5010,, ὅοῃπ., Οοχδῦϑ.. 

Ε Ρ. δή, 4. δῆλον δτιΊ Ῥ., δ. δηλονότι. Ὲ 

Ῥ δή, τὅ. τρυφερῶς  ϑοῖιπ, οἱ Οογδὲβ ἤπε δποξουϊξαξα τρυ9 

φῶσι. 

Ρ. δά, τά. τυγχάνωσι] Ρ 1, 2) 5. τύχωσι; [εὰ 1π Ρὶ 2, δ. 

{ἀργὰ [ου]ρέατη τυγχάνωσι. 

Ρ. δή, 16. ἢ κἂν εἴ] δοῆπ, [ἢ] κἂν εἴ, Οογδὸς καὶ εἰ) ἀε]εἴο 

ἡ. ΪΝΙα]6. 

Ρ, δή, 25. διῳκεῖτο͵Ί Ρ ., διῳχήτο. 

Ρ. δή, “8. εἴπερ] ὅ010. ἧπερ. Νοπ ορι5. εξ. 

Ῥ. δή, 29. ἐδήλωσαν ΟΕ, Χόπορῃ. ΗΕ]], ΥἹ, 5, Ρίαε. 

͵λεεῖ. 50. ΘΟΗΝ, 

Ρ. 55, 2. οἰκείας} δὶ Α 1, 2. Κὶ 2) ὅ. ϑυ!ραγρίιβ, εἴ, 

νἱιάείαγν,, Ῥ 1. οἰκίας. 

Ρ 55, 6. προηωδοπεποιημένους} ΟἿ απὶπι. δᾷ ΤΠεο-. 

οἵ, Ρ. 217, 

8. μὲν ἄγειν] Μὲν -αρεἴξ ἃ Ῥ «. 

. 88, 9θ. ἐπὶ τοὺς νόμους] Οογαῦς ςο0πΠ]. ὑπὸ τ᾿ ν᾿ ] 

Ῥ, 68, 15. τοῦ ὀρ ϑῶς Β 4. τὰ εᾳῤϑθῶς. 

Ῥ, 55, τό. καὶ μὴ ὀρϑῶς Ηαδοο ἀοίπηξ ἴὰ Α 1, 5. [πίρτ. ᾿ 

Ῥ᾽ δδ,.16. αὖὐτ)ΛεΨα «τα. αὐτήν͵ 816 Α.1.,.2.. ἔπηρα. Ὁ αἱ αὖ- ᾿ 

τῆς καϑ᾽ αὐτὴν Ῥι, Ὑ]Ιοῖ., 5γ15., ϑόπη., Οογαδρ. 1 ἀπιθάπι5 νο- 

Ἰεραὶ αὐτὰ καϑ᾽ αὐτά. ϑεᾷ αὐτὴν καϑ'᾽ αὐτὴν πῖοα τοσαπι: Οομ- 

ἤγιυια αὐτήν τινα οὖσαν ἀπρέπειαν. 

Ρ, Ρὅ, 17. ἀλλὰ συμβάλλεσϑαι] Οογδὲϑ ἀλλὰ καὶ σ. 8.8 

νἱάβ Πετπι. δα ΥἹρ. Ρ. 857. 

Ρ, δ8, ει. λίαν] ἀροίξ ἃ Ρ χ, Τ)εϊπάρ ργὸ τοῖς δὲ πάμπαν 

Ρ., 8. τῶν ὃξ π. 

Ῥ, 88, 22. διὰ τῶν νόμων Οογδὅβ 001]. διὰ τὸν νόμον, 

Ῥ, 55, 25. καταλείπειν Ρ 1. καταλιπεῖν, 

Ῥ, δὅ, 26. τοῦτο συμβαίνειν] 815 Α 1, 2. ΡΒ 5. Οεΐεχὲ 

ταὐτὸ σ. 

Ρ. 88,29. γινομένων] ΟοΥ. οΟΠ]. γενομένων. 

Ῥ, 55, 52. νῦν δ᾽ ἔξεστι] ΟΥ, Ἐχομγαπ Ι, 

Ῥ. 89, χ. Οογαὸς πιαϊὶ!: ὃν ἂν καταλίπῃ, τὴν κληρονόμον οὗτος 



ΤῈ. ΟΑΡΟΥΣ 555 

ᾧ ἂν ἐθέλῃ δίδωσι γε] ὦ ἂν καταλίπῃ τὴν κληρονόμον οὗτος ὦ ἂν 

τ9έλη δίδωσι. 

Ῥ, 56, «. ϑέλῃ] ΕΗ.. ἐθέλῃ. Βεπο, 

Ῥ. 56, 4. τρισμυρίους] Ῥα, 1π Π]δΥρῖπα τρισχιλίους εἕ 

Ποὺ νϑύπιπ Ὀιίο, 

Ῥ, 66, 7. μίαν πληγ ἡν] ΟἸδάεπι Γιοιτοίτϊοδπι. 

Ῥ. 56, 18. τοὺς πολίτας] Π)εἴμππε ἴπ Ρ τ. 

Ῥ.56, 25. τῶν μεγίστων] τῶν Αθο ἀΡῬ:. πὲ ροῆθϑαδ ἐστι. 

Ῥ. 56, 28. ἐδήλωσαν] 1)6 Ἑρμουὶβ Ῥεοππῖα ΟΟΥΥΙ 15. ν΄. 

Ῥ- 62» 1ὅ: δε ργᾶὰβ οϑίευιβ πιὸ Ῥϑυθ πο γα ν᾿ δπιν Αὐηδ. ΒΗ οἴ. 

1Π|,.18. Ὃ Λάκων εὐϑθυνόμενος τῆς ἐφορείας, ἐρωτώμενος εἰ δοκοῦ - 

σιν αὐτῶ δικαίως ἀπολωλέναι ἅτεροι, ἔφη" ὁ δὲ, οὔχουν σὺ τούτοις 

ταὐτὰ ἔθου; καὶ ὃς ἔφη" οὔκουν δικαίως ἂν ἔφη καὶ σὺ ἀπόλοιος 

οὐ δῆτα, ἔφη" οἱ μὲν γὰρ χρήματα λαβόντες ταῦτα ἔπραξαν ἐγὼ 

ὃς οὐ" ἀλλὰ γνώμῃ. 

Ρ͵ 56, 29. ᾿Ανδρίοις] Ρ᾽κς ἀνδρείοις [εὦ ἴῃ ΤΑΔΥΒΙΠΕ α᾽ν- 

δρίοις. 

ΠΡ 3} 1. ἀριστον) ρατίας Ρ 2. ἀριστοκμρατείας Ὑ, Ῥ᾿ 287: 

Αἀάς Εἰγπιοὶ. ΝΝ]. ν. Θυσία, οτ)5 Ῥγδοοορία ἀβ αηϑθία, φιλο- 

κερδία) εὐπαϑθία) εὐμαϑίαγ) προμηϑία, εὐεπία ἄρα Βομπὶβ δἰητιθ 

ἀήϑεια εἴο. δὰ ρμοδίαβ μευ πεπῖ, πὸπ δὰ [ουἹρίουεβ πᾶὲ ἀ4ἀθ 

εὐτυχία (ϑοόρποοῖες. εὐτύχεια αἀϊκεταῖ) αἰκχίτητια 14 οδἰΐατα δά 

εὐφυΐα ῬΘΥΠΠΟΥ͂Θ ΡΥΟΡίΘΥ ἩΪΠαπι γοοα] πὶ οαΐθυνᾶπι ποὸπ οἱξ 

απο αἱ ππτι}}15 ΤΠ ΟΠ 6ΔΠΊ. 

Ρ. 57, 9. διαμένειν ταὐτὰ] ταὐτὰ Δ ἃΙ16πᾶ τπᾶππ 86- 

οΟΙΠΠῸ νιἀοίαχσ δοπηδιάοσγο. Οογαὸρ τπᾶ}1} δ᾽ αὐτὴν ν6] τὴν αὖ- 

τήν. Ναοιπίσγαμι [ϑατῖοτ. ΟΡρτι5 εἰ 6πὶπὶ., ᾿π4πὶ} Αὐἱῆοῖθ]θβ,, πῇς 

αὰαθ Ὑϑϑρι]οα [αΪνγα εἰ8 νυ που, 14 ΡΥδθ οοίουὶβ ἤπάθσε ἀ6- 

Βεαῦ, τὖὸ ραγίεβ ον δ! 15 [ΘΠ ΡΟΥ οαθ 6 πὶ ἢπὲ ἂοὸ πιαπθαηΐξ,. ϑιπέ 

δπίοιπ παρ Ῥασίεβ τορῖα Ροίοίαβ, ορίϊπιαῖοβ δὲ Ρ16}5. 

Ῥ᾿δ7;..4..ὄ δ ͵εν 1: ἤδη. 

Ῥ. 57. 190θ. τὰ γράμματα͵]Ί ΠὨδοΙδ δυοαϊις πὶ ΡΟ Ὶ. 2. ὅ. 

Ρ, 57, 21. αὕτη] Να!ρο αὐτή. Οοτγοχὶξ ϑυ]θιιγρίι. 

Ρ, 517» 28. εἴποι] 810 Ρχ. εἴποις Αι. 2, απιοὰ ἴῃ εἴπειβ παιι- 

ἔαν!ε δυ]θυγρῖμ5, Ὑεσππα ἀπ 1 δὴ εἴποιε πὰ ἀπ {πϑυῖ ἀριᾷ 

[ουΊου 5 αἰοοθ. ΝΝΘΤηΡ6 δοοθηΐιβ ἢ εἴποι ἱπάϊοῖο εἰ, εἴα οοσι- 

ἐγδοίασα οχ εἶποιΣ; ἡπᾶχθυ ἢ οοάϊοες ποὺ ργαθροπὲ ποῖ οἱϊ οαχ 
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’ 

Παῖῖτα γε ριατηῖ5, δ10 Ἰηΐτα Ὁ. 62, 7 ΡΥῸ εἴποι Α ᾿. 8. Ρὰ μᾶ- | 

Βεπὲ εἴποιει ὅ1. ἘΠιϊο. Επιά. 1, δ. οὐδὲν ἂν διενέγκοιεν. Υ, κα εἐτ-ἢ 

ποιεν. ΘΥΠΡΌΥΡΙτ5 1π εἴποι τπιΐανι. ὙΠ], 15. ὁμοίως γὰρ ἂν πε 

ποῖεν καὶ ὃν ὁ Λάκων ἔσκωψεν. ὙΠ, 1τ8 εἴποιεν [εἀ οογτεχὶξ 8010. 

810 Πεγοάίαμτι ἀρὰ 5010}. γεπεῖ. Π, ΧΙΠΙ, οήι ἐπίσχοιες πξς 

Βιδθοιιπι ἁΡΠΟ[οΙξ, 

Ῥ, 57, ὅι. ἐπιειμῶν ὄντων εἱ τὸν τρόπον ὃξ τοῦτον 

πεπαιδευμένων ΠγΡΟΙΠΕΙοα 1π|6]]Πρα πα [ππί, Ηοο ἔγαπαϊξ 

{μ|} Οδιπθσαυῖο οἱ ΟἹρπαπίο. δὶ [οπμαίουθβ ΠΟΥ αυ ἱπΠ Ια 

εἴϊεπὲ οἀποαΐομο, 1 [απὸ οοπάποογος τορι] οαθ; ἤπ νε͵Ὸ 

τὰ [ππ ΤπΟΥ 1, τις ν6] 1Ρ[6 1615] Οὐ εἰ πάθια πὸπ μα α] 6 ξ Ἵ 

ἴδοι]α δ γι πηθα ἐπ οαρὶαΐ συϑϑραθ] 16. 

Ρ δᾶ, ἡ. ἀνευϑύνους ϑΌΠη. εἴ Οογαὲς οατπ ϑΥ]ΡυΥρῖο β 

ἀνυπευϑύνους. ϑεᾷ ἰρῖε νΙ41} ϑομπείδετας, ΤΗπογά, 11, 45 πα- 

ΒοΥα ἀνεύϑυνος. | 

Ρ; 88, 7. λέγομεν] Α «4 λέγωμεν. 

Ρ. 88, 8. ἔτι ὃὲ καὶ] Βαὶ ἀρεῖ δ δἄϊ!. δοῆπι. δὲ (οὐ. 

Ῥ, 88, 16. τούτοις] Ρὰ τούτῳ ; [οἀ ἴπργα [ουὶρθιτη τούτοις, ὦ 

Ρ. 598. 17. τῶν ἑκουσίων) Αὐομ]πηι δἀὐά]άίπηιβ. δομ πεῖς 

ἄοτιιβ ἑκουσίων [Θοἰπῃ! οατη Ν]οπέθοαίίπο. Νῖα]6. Οἱ, Νἴαρη. 

ΠΟ,» Εν χὰ: 

Ρ, 88, “1. ἔστω 7 ϑόῇῆπ. οοπ]. ἔσται. Ροίοα Ἰάεδτα Ῥγὸ ἀλλὰ 

μὴν βέλτιόν γε, μὴ γχαϑάπερ νῦν τηα]}1} ἀλλὰ καὶ εἰ βέλτιον, μὴ 

μέντοι καθάπερ νῦν, Οὐογδᾶς σομ]. ἀλλὰ, μὴ βέλτιόν" γε ἡ μὴ και ᾿ 

ϑάπερ νῦν. Αα καθάπερ νῦν 1πὲ611166 κατὰ τὸ γένος. 

Ρ. δ8,.27. ἐχ ϑροὺς ΤοσΙ. ἐφόρους. 

Ῥ, 68, 20. οὐδὲ περὶ] Ῥ' 1 οὐδὲ τὰ περί, ἐἘῚ} 

Ῥ, 58, 290ὅ. φιδίπια] δῖ. Αἴ1..2. 2. δ. φιλίτια Β υ, [δ᾿ 

ἴαργα [οὐἱρίο φιδίτια. Οδθυϊ φειδίτια τπαϊθ. ΟΥ̓, Ρ]πὲ. ΤΥ. 12. 

οἱ Λακεδαιμόνιοι (ιδίτια προσαγορεύουσιν, εἴτε ὡς φιλίας, καὶ φιλο 

Φροσύνης ὑπαρχάντων, ἀντὶ τοῦ λα τὸ ὃ λαμβάνοντες" εἴτε ὡς τρὸς ᾿ 

εὐτέλειαν καὶ φειδὼ συνεϑιφέντων. 

Ρ᾽ 80, 5. συμβαίνει] 8169 Α 1. 4. ΡΒ... δ. δυμβαίνειν Ρα 

ΘΕ; σεἴοσὶ, 

Ῥ᾿ δ0,.0. μετέχειν αὐτοῖς] δῖ᾽ο Α' τ. 2. μι αὐτῶν Ρ ἃς 

μετέχειν αὐτῆς ΘΟΙΘΥῚ οἴττα Ρ , πὸ νιθοίπν, Δὰ μετέχειν [ὩΡΡ]6 τῶν 

συσσιτίων; Ῥ.θι1,) 15, τῆς πολιτείας Ρεπάρδξα νόμος, ποι ἃ μετύχεινε: 

ὃ; 



, ΓΒ. 1... ΟΑΡ, ΥἹΙΙ ὅδ 

Ῥ. 66, 11. ἐπὶ γὰρ Ἐοῖε] Α 1: 2. ἐπεὶ γ. ᾽- 

Ῥ. 560, 12. ἀΐδιος Ρ 1 οὖσι στρατηγοῖς ἀϊδίοις γ 1 ὙΠΑΥΡῚ- 

πε: ἄλλως ἀΐδιος. ᾿ΑἸἰδίοις 7ατα ὙἹοΐοΥ 5 Θπποπἀανοσδξ δα πα τι 

Γδουὶϊ [ἀπὲ δόππ. εὐ Οοχαῖβ. ψασγμπι δρε5 μπὶο ἸΙοοθο εἰ γἱ- 

ἀοίατ [αἴδιος, ποὸη δὰ ναυαρχία Ῥετϊπειβ, [εὰ δά ἑτέρα βασι- 

λεία. Τοῖς γὰρ βασιλεῦσιν, οὖσι στρατηγοῖς (4 ππτη ΘΧΡΘαΙΠο- 

ἁπΘῖπ [Δολπὲ) ἡ ναυαρχία σχεδὸν ἑτέρα βασιλεία αἴδιος καϑέστηπε, 

Οὐοά ἱπῆτα 1 9 ἂρ Ατῃῆοίεϊα ἀϊοιίαν αὕτη μὲν οὖν ἡ βασι- 

λεία οἷον στρατηγία τὶς ἀἴδιος ἐστι 1ᾷ αὐ ποῆτγμια Ἰοοατα ποὸπ 

Ῥοσ ποῖ. 

ἘΣ ΘΟ, 16} τοῖς ΝΌμοις 1, θοῦ. Ἔκ 

Ῥ, δ60,).21. τούτου] 501}. τοῦτό. 

Ῥ. 59, 28. γίνεσθαι τἀγὰϑκαΊ Ρι τἀγαθὰ γίνεσϑαι. 

Ῥ. 80, 238. ἀναγκαζομένοις: πολεμεῖν" εἰσφέρουσί 

τε κακῶς. 810 οοΥγαχιξ ὅυ1}.; νπ]θοὸ ἀναγχαφομένους. ϑ0Ππ.- 

εἰ Οοταὸς πολέμους τε μεγάλους ἀναγκαζόμενοι πολεμεῖν εἰσφέρουσε 

πακῶς. ϑεα οὔτε --- τε (γῈ] οὐδε γὰρ --- τε) 6 1 αἰ πουτπὶ π 6 ο 

Ἐτ εἴ Ηδτοα. Υ̓ἹΙ, 8. οὔτ᾽ αὐτὸς κατηγήδομαι νόμον τόνδε ἕν 
- ,͵ , , - , 

ὑμῖν τιθείς, παραδεξαμενὸς τὸ αὐτῷ χρήσομαι. Ρ]αῖο ἴ,65. 1. Ρ-. 
65 Ε » - »Ἢ γι, ΄ , Ω - ᾿ 
ὅι, οὔτε ορϑῶς ἔτι μοι ματεῴαγης λέγων, τὸν τε ὕστερον νῦν λόγον 

" , ἊΣ πὸ - ; ᾿ 
τοῦτον παντα εἴρηκα διὰ ταῦτα. 1, Ῥ-. 059; Β. 1ἰἃ μήτε -ῖς τε, ἂν 

39 

ἘΝ υϊ δὲ αὖ μήτ᾽ ἔχῃ τὴν τέχνην, δειλός τ᾽ ἢ; 

ΟΑΡ. ΥἱΙ. Ῥ. 60; 6. τὸ δὲ πλεῖον] Οογαῖς 601]. τὰ ὃδξ 

πλείω. ᾿ 

Ῥ. 60, 11. ἐπιτροπεῖαν τὴν Χαριλάου] Ρι: ἐπιτροπίαν 

τοῦ Χαρίλλου. Α 1.. 2. 5010. ἐ. τ. Χαρίλλου. ἱπέγα 1ιδγν. Ν, 1ο. 

Ῥ. 104; τά ἴπ Χαριλάου 1011 οοπ [6 πεϊπιηξ. 

Ῥιὶ 0» 15. τὴν Ἀπ ρήητηνΊ τὴν ἀρείξ ἃ Ρ τ. 2. Ἀξδοΐβ. 

Ῥιθδ, "4. ΑΛ ύκτιοι] Ραᾳ, ῬἩρῆτες; ἰπ τπαυρίπο ἄλλως Λύκτιοι, 

Ῥ. θο; 19. τὴν τάξιν τῶν νόμων] Ί΄46 ΡΟΠΕῈ ΨῊ 0; 

1η1}..., τπὐπάθ ΔΡῬΆΥΘΡΙΣ (114 ὙΕΥῚ 1πΠ} ν ΘΟ 15 ΘΟΠ ΠΟΘΙ ΟΥῚ: οἱοοιιβ 

ΤΩΘΙΠΟΥΔΌ1115.) ἀπάς οοηίίαξ ἸΘριιτῃ ΝΠ οἱοασιι δὲ 1 ΠῚ Πππξοσιισπ 

γνεί ρα π᾿ σαθιιβ ΡῈ Β]1οἷ5 εἰ οἰντα θτι5 οσοί οὶ ἔππὶ ππ11ὰ [ὰ- 

ῬαουΓα6, [ο τημπ!αία {16 ομπΐα; οοπίγχα περιοίκους» 4πὶ ΟΥ- 

ἐεπ Ππιτη ἀρτοσ οΟ]οθαμξ δαάθιι Ομ Ἰοπθ 4πὰ Ἠείοίες δραχα- 

ΠΟΥ, ἱπΠιξιΐα ΝΕ 1015 αὐ πιο σοιϊππῖ Ἂς, δουιπόπει εἴα 

Ἂς ἱπιθχοϊπάθηο Ρουϊοθοὶς αυμπαποχαμι δα, οἱ 46 Ρσομῖν 
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Βεπᾶο δὐπιουμτη τι, απο ἃ ΝΠ πος ἰχαάηπητπ οἰϊαυπξατη ἴοτ- 

γδραίμτ,, [ἀἱ]5. ραϊίεΐ. 

Ρ. 60, 2ο. καὶ κεῖσϑαι]Ί Οοτγδβς δου). τῷ κ΄ Νίαϊο. 

Ρ. 60; 21. ϑαλάσσῃ] ϑοΙιθὲ ϑαλάττῃ, πὲ [ο]1εξ Αὐτῆοξο] 65. 

Ρ. θο, 22. ὀλίγον τής Πελόποννήσου] ΡΒ ., τῆς Πε- 

λοποννήσου μικρόν. ἴῃ Ῥ 5 νεΥβᾶ ὀλίγον --- τῇ δὲ ἀο[ιπέ, 

Ρ. θο, 25. Ῥόδον] δῖο Α 1, 2. γ1οῖ.., 5.015.) δοῆπ..» Οοχ. 

“Ῥόδου Ῥ ν, [,ἀπι}. ΟαΓαι θο 115, 

Ἐ,, θο; δηγ. ια 1. ΟΕ ΤΙ γᾶς 1, 8. 

Ῥ. θο, 28. Ἀάμικον7 Α τ. 2 άμινον, Ρ 1, 5 Ἐαμίνον. Ρ 2. 

Ἡαμίνου. Ἰαμικόν τηᾶγρὸ Βαΐ, 1. Ἡάμικον Ῥγίτηιια Ὑ]οΙοΥ τι5 

οοτγοχὶῖ γαῦ. 1,εοἱ, ΧΥ͂Ι, ι8. Οἱ. ΗΠεσγοάοι. 1], 169. 

Ῥ, δο, 58ο. εἵλωτες] Εοάεπι ποιμλΐπθ δὲ ΡῬουϊοθοοβ εἰ Πὶ- 

Ἰοΐες. οι ΡΥ  Πο Πα 1. 

Ρ. θο, ὅ2. φιδίτιὰΔ] Ρ 1 φιλίτια, [εὦ ἔαργα [οὐἱρίο δ. 

Ῥ. θο, 52.:. Δάκωνες Α 1. 2 Λάκωντες. 

Ρ, Θι, 1. ἀνδρια] Ρχ, ἀνδρεῖα; ἴῃ ΤπᾶΥρ. ἄλλως ἄνδριας 

ὙΙοίοΥϊα5 δὲ δόῃη. ἀνδρεία. 

Ῥ, 6ι, ιο. ἀλλ ἢ συνεπιψηφίσαι] δ ἄλλη συνεπι- 

Ψηφίσαι:. 

Ῥ, δ᾽, 17. ἀπὸ πάντων γὰρ] Α 1. 2 ὑπὸ π. γ.- 

Ῥ. Θι, ι8. ἐκ τῶν δημοσίων καὶ φόρων] 815 Α .:. 2. 

Ῥ᾿ν. 9. 5. καὶ ἐκ τῶν ὃ. κι Φ. γ1οῖν, 5.18,» ϑ8.0ῆπ., Οοταῦς. αὶ 

δηΐα φόρων ἀε]δίμτη νοϊαϊ 5.010, οτπὶ [ἀπιθῖπο, ϑ86ά ν, εχ- 

οαΥγίατη {Π. 

Ῥ, δι, δ7. ἕτερὸς ἔσται καιρός] ΟΥ̓ ὙΠ, 1ή. Ρ. 266, 

“5. Οοπίεμ! Αὐτοιθ!οβ οὔατα Ρ]αίοπα, 4πὶ τπδίοι]ογιπι οοπ- 

Γμπεια ἀπ οπι ἐπυρθηι Παβεΐ, 

Ρ. 6ι, ὅ2. καὶ τούτων] δοῇπ, ἐξ Οογαὸς καὶ τούτοις, 5.0]- 

Βυγρίτθ τπά]εθαὶ τούτῳ, 

Ρ. 6ι, 8. ἐνταυ 2} 1 ἐνταῦϑα. 

Ῥ, 60, 6. ἐκ τινῶν γενῶν] Οπϊάδτη οοάϊοοα (Πο6 ποῖίδ- 

ἐπὰν Προ ϑυ]θαγρίαπο 4. ο., πὸπ Α 5, πὲ τηᾶ]6 ἰγααὶὲ 868π.) ἐκ 

τινῶν γερόντων. 501,8, 

Ρ. θ5, 7. εἴποι] 810 Ρ 2. εἴποιε Α χ. 2. ῬΊ1. εἴπειε Ἱοῖν 

5015.» δοῆπ, εἰ Οοχαῦβ, Ροίξεα ρῖὸ περὶ τῶν Α 1. 2. περὶ ὧν. 
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Ρ, δ2, ιᾶ6.. οὐδὲν γὰρ λημματὸς τι} 810 Α «1. 2. Ο6- 

ἔδυ ΠΣ γ- Δ. Οογαῦς : οὐδὲν γὰρ λήμματος μέτεστί. 1) 6 οὐδέν 

τι Υ. ὕαοοῦβ δὰ Λ0}111,, δὲ. Ῥ. 758. 

Γ᾽ ρ5; τ΄. διαφϑερούντων͵ ΟπΙάαπὶ οοάϊο685 διαφερόν- 

των. 501.8. ς 
Ῥ. 65, 306. πάντα] Ρ « καρέστι (6), Ῥοῖδα Ῥτο κατὰ ἄν- 

ϑρώπον 1άθτπ κατ ἄνθρωπον. 

Ῥ, 652, 9.55. τῶν δυνατῶν ἣν συνιστᾶσι]Ἵ τῶν δυνατῶν 

ἴο παρεπὲ Α 1, 5. Ρ .. 5. γ1οῖ. ϑδεὰ 801}.7 ϑοῆπ., Οογδὸβ ροίξ 

δοῦναι ν. 2ή. ἰταπδοία]ογαπί. το ἥν συνιστᾶσι, πὲ εἰπεπ- 

ἀανίτηϊιϑ, Α 1. 2. ἦν συστᾶσι, ΜΙΟΙΟΥΙΙ9 ἰάτπαπ εἰ ΟΕ ΕΥῚ ἣν χας 

Φιστᾶσι (510 εἰΐαπι Ρ « ἴεττβ νἱΔοίατ). Ῥοῖεα ργὸ ὅταν Οοταῦς᾿ 

οἱ ἄν [οΥἱρπΠί. 

Ρ. θ:, 24. δοὕναι: ἡ καὶ] δοῖναι τῶν δυναστῶν" ἡ καὶ δ. 

Ῥ τ. ἀπ νο]μὶ τῶν δυναστειῶν 9 

Ῥι 62, “85, καίτοι τί] τί Δὲ δὴ Α .. 2. 

Ῥ. 62, 82. τῶν βουλομένων -- δυναμένων] Ρὲχ τοῖς 

βουλομένοις --α δυναμένοις. 

Ῥ, 65; 1. ξενηλασίας ΄. 1τπίεγρτει, 4΄ ὙΠπογ ἃ, 1, .144. 

11, ὅ9. Οοταῦβ τπη8}}} ξενηλασίαν. 

Ῥυ δ, 6, δι41 δ15 Α.1..2. ϑοῆτπ,,  ΟοΥ, Οδἔοσὶ οατα, ΘΥ 18. δὲ 

ΟΑΡ, ὙΠ|Ι. Το στϑρι}]οα Οαγ παρ ποηἤατη ν. Εἰχοισίατη 11. 

Ρ. θό, το. πολλὰ περιττῶς] Ῥαηΐατοη!αβ 1π|611161. 

ἘΠ τ τῆ των αι οἰ δ16 Ἀπὸ Ρα; δ. ΘΥΤΒέ, ΘΟ ΠῊΣ 

εἰ Οογαῦς, Αρτπαὰ Ὑ]οϊοτίππι ἀθοϊ τῶν. Ιῃ δυτοσα νοχίαϊασ ΚΙα- 

ξἰαδ: Αυὐἰἤοίε!ες ἀθ Ῥο λα Οδτίπαβῖπ θη τὰ Ρ. 10. 

Ῥ, 65, 16. συντεταγμένη ς] δοππεοίάοδσι5, Οογαῦρ εὲ Κ]ὰα 

δῖμ5 1. 1. Ρ. 25 εὖ συντεταγμένης. 

Ῥ. 65, κΧ. τὸ τὸν δῆμον ἔχουσαν] Ἔχουσαν δεῖ « 

Ρι. Νοπ σπλᾶ]6. Οογαδς τὸν ἀο]ἴπιπὶ νι}. ΙΠόλις τὸν δῆμον ἔχου- 

σα οἴδξ οἰνταβ, οἷ ΔΙΊ 14 ΡΟΡΆ]αΥ 5 γα! οπὶβ ἱπεῖ, Ὑ, ΚΙαβα 1. 

Το Ρὺ 25. ΟΡ ΠῚ δ. δ, τι 

Ρ, 68, 17. ἐν τῇ τάξει] ἐν ἴῃ ᾿ἰξατα εξ ἀριιά Ρὶ τ. 2. 

Ρ͵ 65, ο5. συσσιτίοις] ΘΟΥΙΡΙῚ ἀδροθαὲ Φιδιτίοις, 4ποα ἱπ 

ΟΥΠΠΙΒῚ15 ΟΟΘΙΟΙθιι5 δὲ ἀπίϊαιι 5 δ ΠΟ ἢ τι5. Ἰδρῖιγ, ΤοπιοΥα 

τπαἰαΐιπι 6 ἃ δϑομποίάογο εἰ Οοταῦ, ἐβπιθῦα ἃ Π16 ὑΘΟΘΡ ΠῚ, 

Ῥχο φιδιτίοις ἱπ Ρ 1, Φιλιτίοις, [αρτὰ [ογιρίο ὃ. 

δ 
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Ῥ, 65, 26--- α8. ᾿'μήτε κατὰ τὸ αὐτὸ -- ἢ καϑ' ἡλιχκί- 

ανἹ Α 1. 2. μήτε κατὰ τὸ αὐτὸ εἶναι γένος, μηδὲ τοῦτο τὸ τί χόν, 
) Β , Ἂ ᾿ . - Ε 

εἴτε διαφέρον ἐν. τούτων αἱρετοὺς ἢ καϑ' ἡλικίαν. ὅδῖο οδίοσυὶ βἴδτη, 

[εἀ τἴἰὰ Ἰάπιθπ τις ροΙδ αἱρετοὺς δὐἀάδπ! μᾶλλον, Ῥ ΄. μῆτε κατὰ 

τὸ αὐτὸ εἶναι γένος μηὸξ τοῦτο τὸ τυχὸν ἢ διαφέρον. Ἔκ τούτων 

αἱρετοὺς μᾶλλον χτλι; Ἰῃ πιδΥρῖπα γετο: Ὑ0. μῆτε γκαϑ᾽ αὑτὸ εἴς 

ναι γένος, μηδὲ τοῦτο τὸ τυχόν" εἴτε διαφέρον, ἐκ τούτων κτλ. 

Ὀλτπουαγίτις νοϊοραῖ: είτε διαφέρον, ἐκ τούτων αἱρετοὺς ἢ κατὰ συγ- 

γένειαν ἢ καϑ' ἡλιχίαν; ϑοππηοίάοτυιβ γεσο: καὶ βέλτιον δὲ τοὺς βα- 

διλεῖς, τῷ μήτε ματὰ τὸ αὐτὸ εἶναι γένος, μήτε τοῦτο τὸ τυχόν “ 

τοὺς ὃὲ γέροντας, τῷ αἱρετοὺς μᾶλλον ἢ καϑ᾽ ἡλικίαν. Οὐ)ι5. νο- 

{ιρια ρῬουίθοιιβ Οογδῦς [ΟΣ ΡΠἰ: καὶ βέλτιον δὲ, τῷ τοὺς βασιλεῖς 

μήὴτο κατὰ τὸ αὐτὸ εἶναι γένος, μὴτε τὸ τυχόν, ἀλλὰ διαφέρον, τοὺς 

δὲ γέροντας αἱρετοὺς μᾶλλον χτλ, ϑοπαΐογεβ Ῥχορίεσοα ἱπνθχίξ 

δομποϑίθσηβ, 4ποὸ4 ΧΟΡ] τι τορι 1 ἀοοἀοηποπίοσπσπ Π1}- 

Ἰπτὰ οχίασθ ποὸ Ῥυοάϊαιε Ἰρίπασα ΡΠ]]Ο ΟΡ τισα,, πΒΡῚ ῬσοΡίοσ 

εὐτέλειαν Ρυ]Ιοατα. οοιππιοάτιηη Ῥυοῦ ἀ1{{6 νἱ ογθμέμπυ,, ΠΡΟῚ Ρετ- 

Γααίεγαι. 1ῃ δυσόσοιι ἱπάιπιοίπι5 εἰ ἃ Οοητίπϑῖο, ψευθῖ5 καὶ 

ἔβλαψαν ἡδὴ τὴν πόλιν τῶν Λακεδαιμονίων Ῥαπίαπίαια ποΐαντξ 

Αὐτοῖθ]65, απ], απαχαν5 ἐππίου ἰδπέπτπη Ρ]ΙΠἾΑΤΟΝΙ γαρὶς, εχ Ἰρία 

ἤϊγρα σαρία ιοσέ5 εχᾶϊ, Ὗ. ΤΠππονά. 1. 151. 152ὥ. Ἀερὶ5 (βασι- 

λέως) Ποτηΐπο ἢ ᾿ρίο Αὐιῆοῖο]α ᾿π Πρπίασ Ραμπίαμπιας ῬΟΙ ΥΠ, 

15. Ρ. 247, 25. Νοβ Ἰρίξασ ἀβ σδρῖβθιιβ, πὸπ 6 [ϑπδίοσιθι9 

Αὐποιε]ειη παυσαυο ῬΌγΠιαΙ, ἀλλ᾽ εἴ τι διαφέρον [οΥἹΡΗπαι5 Ῥτὸ 

εἴτε διαφέρον, Νάπι τυχὸν εἰ διαφέρον ἡτππιτα ΠῸΪΣ ἢἤπε ορροῆξα, 

τπιορ ΘΟΠ)αποἶϊνα Ῥαγίϊοι]α, [6 δὐνογίαϊνα οοραΐϊαπάδα οσαπῆ. 

ψειι5 πΐευρτοβ ἰαΐϊηϊ5 ἀλλὰ νΟΥΠΕ: δὲ πε] 15 ἀπε σο- 

8.5.5. δ αἴ ΡῬΙΕῪ «6. ΕΓΓς ΠΕ πὰ 3 ΠῈ στ ΠΟ Ε ἘΠ 

ΟΠ ΡΠ 5. Γ[ο απαοά αὐ ξογετ 5, δὲ 115 ΕἸ ΡΙΊΒῚ. 

165 ᾿η:8 515 4πᾶπὶ [οὐππάπϊ αοἰδξοπι. Πεϊπάδς μᾶλ- 

λον. ῬΡοΙὲ αἱρετοὺς ἀο]ενίτπιι οπὶ Α 1. 5, ϑοῖδὲ επὶπιὶ Αὐϊοξδς 

165. 114 αἱρετὸν ἤ ἀἴσογα Ρ7Ὸ αἱρετὸν μᾶλλον ἥ, Ε1Η1ο, Ἐπιαάεπι. 

Ὑ.Ι, 12. ἐπεὶ δ᾽ αἱ 

τ ᾽ ἀπ νεν  ὅδει. " Ὡς" ς ͵ Ἂ » " "2 
ειϑαι μετ ελαττονος αὐαοὺυ. αἱρετὸν πος. ἢ χῶώρις μετα μείζονος, 

Ω ν ᾿ ΕἸ τ Ν “ - [ἢ Ἂ, Ἵ 
ἑτὸν τὸ τ΄ εὖ γαὶ τὸ ἅμα δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἅμα 

͵ 

Αά αποτη Ἰοοιτη δΥ]Ρτγρῖτι5 11α : τοπση αἱρετὸν [αραπᾶθπάιτα 

Δάνευθιατα μᾶλλον“. εν ἀτηρᾶβεβ ᾿ϑιέαν Πὺ αΙΧΙΠοΕ αιοα οοπ- 

ὶ οἷα δἱορφιίιι εἱξ Αὐχϊοιε]οβ : καὶ βέλτιον δέ ἐστι τὸ τοὺς βασιλεῖς 
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μήτε νατὰ τὸ αὐτὸ εἶναι γένος, μηδὲ τοῦτο τὸ τυχὸν, ἀλλ᾽ εἴ τι τῶν 

γενῶν διαφέρον ἐστὶ (ίο. ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην) ἐκ τούτων 

τῶν γενῶν αἱρετοὺς εἶναι μᾶλλον ἢ καϑ᾽ ἡλικίαν. Οτγοᾶτα ἰοϊοπὲ το- 

ξε5 ἴποβ πὸμ δχ τπιπᾶ δδάθιπηῖια {{ΠὴῚΡῸ, τιθηϊθ 6 4:1 Πη 118 

οὔνία, [εὐ ἢ 4πὰθ ἴππὶ ἱπῆρηθ5, 6Χ 115 [βοππάπιπ νἱτίπίαπα 

Ῥοΐϊ5., 4ππιᾶτη Γερο απ δεϊαίθιπ εἰ]ριιπΐ. πῃ διαφέρον ΕΥ̓ΒΟ 

Γαραιιάίεπάπιπ εξ πρὸς ἀρετήν») πἰ ἀρπά ΑδΓῸΠ. ο. ΤΙπι. Ρ. 25, 

42. Η51. ἅμα δὲ παρανελεύσας ἄλλον τινὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἄνδρα, 

λέγειν μὲν οὐχ εὐφυᾶ, τὰ δὲ κατὰ πόλεμον λαμπρὸν καὶ πρὸς δι- 

χκαιοσύνην καὶ ἐγκράτειαν διαφέροντα. 1ὴ6 μήτε --- μηδξ Ποάϊα ποῖκ 

ΔΙΠΡΙ15 ἀπθιξαίαγ. Ὑ, ΒιοΙῆρ. οοσηπι. Ο, Ο. Ρ. δοὅ. ΚΙαπρίας 

1.1. Ῥ. 89. εἰ δὲ διαφέρον [ΟΥΡΠΕ οπ}15 Ἰπἰευρυθίδεϊο υευθὶβ Ἰρῆς 

αἰεπίαπεα εἴ, Νῖα επὶπὶ ποῖ πέρ! ]Π!ρευα απ Πὲ εἰ δὲ διαφέ- 

ρονεα., 4πᾶπὰ Ῥχοροίαϊξ, γδίϊοπθ 1πρθηπα ἔδίθογ. 

Ρ, 65, δι. Λακεδαιμονίων] ΟπΙάαπι οοάϊοο5 Βαρχηδο- 

νίων. 501,8. 

Ρ. 64, 2Ζ. τῶν δὲ; πρὸς τὴν -- πολιτείας; τὰ μὲν 

ΡΟ τπα]6 114 ἀϊπίπριππε: τῶν ὃξ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀρι- 

στονρατίας καὶ τῆς πολιτείας τὰ μέν κτλ. Αα τῶν δὲ [ὩΡΡΙ6 ἐπαι- 

νετῶν; 5 6ηπι ΨΕΥΡῚ5 ΟΟΠ ΣΎ 1ΠΠΟΥΤῚ ΠῚ ἱπάϊοατθ υοϊπϊέ 

Αὐιἤοιεὶες ἡπᾶθ ἤαρτα αἰχὶξ τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν ἐπιτιμή- 

ϑέντων ἂν διὰ τὰς παρεκβάσεις, Ηδοα {ποτππξ, ἱπαϊξ, 4186 1π 

ὙἹΠ ρου ϊοποῖμ γΘΩΙΥΘηῖ; απ|ᾶθ ψΈΥῸ ἀἰρηα Πιπέ, απιᾶ6 Ἰαπάθη- 

τ, ἢ αα ἔρεοϊειπ ορίϊμπιαθ ΥΟΘΙΡΆΒΙΪοΔ6 τοίριοίαβ,, Ππαθο [ππέ. 

“Οἴδε Πὲ ὑπόϑεσις τῆς ἀριστονρατίας καὶ τῆς πολιτείας ἃ τπὸ 

ἐχροίϊειιπα ἱπ Ῥυδοίαϊϊουιθ εἴ, απ ἀοιποπῆτανι Αὐἱϊποΐε]ΐα 

πολιτείαν, ἴοιι ἰετέϊπιπι ΑὐϊΠοογαίίαθ βαπτβ, ππραϊοογ ἔθη 

Γρθοΐασα, πᾶ Οἴοετο ἀϊοϊ. Οπππ γευθὶς πρὸς τὴν ὑπό- 

ϑεσιν τῆς ἀριστονρατίας ΟΟΤΑΡΔΥΔΙΙ5 11, 6. Ὁ. 55, 7. εἴ τι καλῶς 

ἢ μὴ ναλῶς πρὸς τὴν ἀρίστην νενομοθέτηται τάξιν" ἑτέρα δὲ, εἴ τε 

πρὸς τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὸν τρόπον ὑπεναντίως τῆς προκειμένης αὖ- 

τοῖς πολιτείας. 

Ῥ θά, 4. δ. τὸ μὲν προσάγειν -- τὸ ὃ8 μὴ] Α .. “. 

τὰ μὲν --- τὸ δὲ μή. Ρ, χ. τὰ μὲν --- τὰ δὲ μή. 810 Οογαῦδ, ΒεΠ6, 

Ρ. 64, 6. πάντες] ΑΡεῆ ΔὈΡ 2. 

Ῥ. 64, 8. εἰσφέρωσιν] Α 1) 2. χ. Υἱοῖ. εἰσφέρουσιν, ΟοΥ- 

τοχὶ 5.01}. 

Ἀ ΘΕῸ 
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Ῥ. 64, 9. κύριο εἾ ὁ δῆμος. 

Ῥ. 64, 16. καὶ γὰρ ἐξεληλυϑότες ἀρχουσι καὶ μόλ- 

λοντες} 810 οοάϊοεβ οἴππεβ. ϑυ]θαγρίι5 ΟΠ) 61} καὶ γὰρ ἐξελη- 

λυϑότες ἄρχουσι καὶ μένοντες, ηἡτιοά ταοοροῦα ϑομποίδοσιβ δὲ Οο- 

ταῦβ, ρτόραπίθ ἨΠΠΊσπατπο : διδαίβυθομε 4. ΑἸΤου ἔμ τιτπς Ρ. “οϑ [. 

Ῥ, 64.1}ῆ:- τὸ δ᾽ αἀμίσϑους ῬῚ τὰς δ᾽ ἀμίσϑους ἴπι ἸηδΥρΊτ6: 

Ρ. 64,19. ὑπὸ τῶν ἀρχείων), Ἴσ. γρ. ὑπὸ τινῶν ἀρχείων. 

ἘΟΡ. ὑπὸ τῶν ἀρχείων πάντων Ὦ ὦ, ῬτοΡραμία ΚΙπρῖο ΤῸ: Ρ- ι56. 

ὙΙοΐοΥϊ5 δοι)δδετᾶξ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἀρχείων. 

Ῥ. 64, 25. ἢ συνδοκεῖ] 810 [οὐἱρῆσηις οπτπ Οοτδαῦ, Ἀ τ. 

ἢ (Π0) Α 2. Ρ 1: ἡ. Οδιοῦὶ ἡ σαππ Ὑ]Ἱοίουο, 411 ἰᾶτποπ ἢ 

ΓΟΥΙΡθοτα νο 1, πὲ εχ 6}15 1π ευ ργοίαιτοπα Ἰαΐπια Ραΐδῇ. 

Ρ. 64, 27. τις ἂν εἴη] Α τ. Ἰπεγτοραῖνα τίς ἂν εἴη. 

Ῥ. 66, ὅ: οἱ βέλτιστοι Β' 5. βέλτιστον. 

Ῥ᾿ 65, δ᾽΄ ἀρὰ ὄντες͵. ἄρχοντα [δα ἴπρτα ἄρχοντες. 

Ῥ, 65, 6. εὐπορίαν 5105} ΓΑ 1, εἰϊδια Α 2. ἡπᾶπι αἼῸΣ 

ῥίαν ἴετΥε᾽ τηᾶ]6 ᾿πόππ ΟΠ ΘΙ ἀουβ. 

Ῥ. 66;.15:. τοὺς ὠνουμένους;7 Β 1. τοῦτ᾽ ὠνσυβι; [δὰ π 

ἹΠΔΥΡΙΠ6 τούς, , 

Ῥ. 66, 10. προεῖτο] διὸ τεὸΐξα ΑὐἹ Ποῖ 8165, ΠΟΙ͂ πρόδιτο, 

4188 ῬτΤΟΠΠΠ ΘΙ 1 γαῖ οοηέγα ἱρίατπ ταϊοποῖι ρθοσαῖ. Νὸπ 

τῆς ἔπρ1} 4]! 61π Αἰ Πσογττπ εἴ6 πρόϑοιτο εἴο, [εἰ ἵπ Π5 εἰ ἥ- 

ΣΉ] τ15 τανεγα οἰ ασηππιπ ΔἸ] 11 [προτοίξ σα ϊεῖὶς νοσαθα] 

(9) 1π πρόοιτὸ δτιΐεπὶ πδὸ γο]ὰ πεὸ νϑἤ]ριτ; πρὸ ΡΥΔΕΡΟΠίΟ 

Δα νουθὶ ᾿πίϊαὺ οομπτογηπαία ἐἢ (πρό --- οἱ -- τοῦ; 1ΡῚΤῸΣ δ Ῥ͵ο- 

πασΟἹ αλι ἀπ πὶ αὐδὶ προοῖτο ΦΌΪΡΡΕῈ 6Χ προέξοιτο δχογίπσῃ δ ῬΥδο- 

ΤΖεγεηάττη προεῖτο. δῖ᾽ο εἰϊατα δ᾽ οοπ)αποίνο ΔΟΥΙ ΠῚ ΠΠ Ἠ}}115 

ὙΕΥΡΙ [᾿αϊπιεπἀλιτη ; προῶμαι, γοπ πρόωμαι Ῥτοππποϊαππσπ εἴ 

Υδῖῖο οἱαιηαῖ, ΝΊΙΤΟΥ 1ρῚΠπ ΒΕ Κοσθπι, υἱσατη ἀοΟΙ τη τ Πη, 

αὰ1 ἴπ ὙΠππονάϊάε 1, 64. ἐπιθῶνται [ΟΥἹΡΠΕ, π᾿ εοάοτη ΤῊΐ- 

ὁγάϊαθ 1, 71. [ΟΥἹΡΏΙΠ πρόσθε 6ὲ 1, 120. πρόδιντο, ὯΒῚ προεῖντο 

νεσα Ἰθοῖο εἰϊ. ϑοῖο ααϊάοτ Πᾶπο τεβαΐατα Ἰερὶ ἀρπᾶ ῬΠανο- 

χἰπαῖη Ρ. 242, 80. ἀπόδωμαι ἀπόσχώμαι, ἐπίδωμαι" πᾶν ὕπερ- 

τρισύλλαβον εἰς μαι λίγον ἐπὶ τοῦ δευτέρου δορίστον ἀναβιβάξει τὸν τέ- 

νον, ᾿ὡς ϑῶμαι ἐπίϑωμαι, Θϑεᾶ προρῖτο, προῆσθε {τ Γν ΠΠΡα Γππΐ; 

Ἠδεο ὑϑρὶ]α ΤΡΊΤΟΥ ΠῸΠ ΡῬαυ ποὲ δαὶ σου)  ν τππι δ ογ αι ντπι 

ΔΟΙΙΠῚ [εουτΣ ΡΑΙΠΥ] νΕΥΡῚ ἴωμεν, 4111 [ΘΠ ΡΕΥ οχ ἃπαϊορίδ πρὸς 

ΓῚ 
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περισπωμένως ῬΤΟΠΙ ΠΟΙ απ τπι5. οἰξ π6 ῬΥΔΘΡΟΠΙΙΟΠΘΙΠ ῬΤῸ γε 

ΠεΧΙεῈ νιάθᾶτθ, 1)6 οϑίθυιβ νϑύθ15 πὸ [ἰαΐπιο., πὶ, ἢ ΠΙΒΤῚ (ΟΥΙΡΕΙ 

προπερισπνιμένως ΔΟΥΪἾῸ5 Ῥγοίοταπε, Πᾶπο ῬΤΟΠ ποι οι οὶη [61- 

γαπάατη εἰΐα Ῥαίεμι. δά εἰξ ογ ἸΡΕΥ]ΟΥ θα Ππι)τι5 Χ61 ἜΧΡΟΗ͂- 

Πομπθππ 1π Αἰ1ππ4 ἰθιπριι5 γτϑ)θοΐατη 6 ]11|. ; 

- Ῥ᾿ 66, 2ο:. τὴν εὐπορίαν τῶν ἐπιειν ὧν] 515 Α Υὴ 2. 

Ρ, δὲ Ὀπιποβ ΠΠΡΥῚ [ΟΥΙΡῚΙ, πὶ νιἀεέαγ. ᾿Απορίαν Ὑ]1ΟΐΟΥΪ5 1π 

ἐεχίπιη σϑοθρὶξ Ππάθπι νϑίθυῖβ. γα] 1115, πὲ Ἰρἤιιβ γ Υ 15. π δ Υ» 

[Γδοὰῖϊπ5. Οαπὶ ὙἱἹοίοτίο [αοῖπ πὲ δ. ΠΥ 5115.) ΘΟΗ Ποίάσσιιβ, Οο- 

τῖβι ϑδεὰ ππῖοα νουαπὶ εἰξ εὐπορίαν 1. 6.:; δὺ ἢ νε] Ἰπδχῖτη6 

ΘΟτιοοάδτηι5, πὸ τπᾶ]6 Γαοίπιπ οἰ απο Βοπὶ ἐαπίπτη, ἢ ἀϊνῖ- 

ἔε5 ἢπὲ, δά σϑιπριθ!οᾶπη δοοοάρθγα ροίζαπε: ποὺ ἔαππθη 1π ΥὙἱ- 

ἐπρεγαϊμοπθῖι οαάπ, αποι οἷο τη ρηγαΐπαπτπ Ρατιτα σοοΠ[α]π|ξ. 

Νατπ αν Ππαρι πθηίος 60 τπᾶρὶβ Ποπουὶ ΠῸϊ ἀποιπέ, 4πο ρ]α- 

αῖριι5 παπᾶ {πΠ ΘΙ Π 1 ΙΠΙΧΠΕΥΙΡ 5. Εἰιατπ ΚΙπρὶμπ5 1. 1, Ρ. 1᾿ϑά. 

εὐπορίαν ἰπξαΐτι5 ο[. 

Ρ, 6ὅ, 4. ἄριστ᾽ ἀποτελεῖται ΚΙπρία5 Ρ. 186, [ο]οΘ6ο6 

αριστ᾽ ἂν ἀποτελεῖται. 

Ρ. 66; 29. κοινότερόν τε} ὅ810.Α 1) 5. (Εἴοσὶ κοινότερον 

τῷ γαρ. 

Ρ. θ5, δο. ἀποτελεῖται τῶν αὐτῶν] 819 Α 1, 2. Ὁ ε- 

ἔευὶ ἀ. ὑπὸ τῶν αὐτῶν. Αα αὐτῶν [χΡΡΙ6 ἀρχείων οχ ἀρχῶν ν. 28. 

Ῥ. 66. 2. ἐκφεύγουσιν] 6615 νοοδρα]ιτ ρΡοίὲ ἐκφεύ- 

γουσι Ῥαΐαραξ ϑοπποίάεσιβ. Ῥαΐεξ εχ ἀστασιάστους γ. 4. [ὰρ- 

Ῥ]επάπτη οἴἴΐε τὴν στάσιν. 

Ῥ. 66, ὅ. τῷ πλουτεῖν] δοππείάογιις οἕ Οογδὸς οοπέτα οο- 

ἄϊουτα δυοϊουϊίαϊοια τῷ πλουτίξφειν ΓοΥῚΡ οσα πῇ. 

Ρ, 60, 10. καὶ Ἀρητικῆς} ϑομπθιάοσβ οἱ Οοχδὅς οἴη 

ΘΥΠΡΟτρΙῖΟ καὶ τῆς χρητιχῆς. 

ὌΑΡΟ ΎΠΗ: Ῥὸ 60. τ. π' ερὶ ὡν-τεπερὶ πάντων] ΡγτοΥΠις 

ἴα Υ,. 1. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων, ὧν προειλόμεθα, σχεδὸν εἴρη- 

ται περὶ πάντων. 

Ρ, 66, τ8.ὄ ὀθνείων] Θαϊάαπι οοάϊοος ἐθνέων, ΒΎΤ,Β.' 
ΐ ᾿ ν᾿ ἢ ἢ 

τοι γὰρ καὶ] ἃ 2. 2. οὗτοι καὶ γὰρ, ζει Ε΄ ΘΟ," 21. Ὁ 

Ῥ, 67. 2.. ϑάτερον] Ρ., ϑάτεραν (ἢ). Οογαῦο χπδ] ερδξ 

ϑατερα. 
ἢ ᾿ . υ 

Ῥ, 67, 2 ὅ. κύριον-- τὸ δικαστήριον--κληρωτὸν ὃν 
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--σοῦ τ᾽ ποΊ ϑομμοίοσηβ οὲ ΟΟΥ, κύρια τὰ δικαστήρια --- χληρωτὰ 

ὄντα -τ ταῦτ᾽ -. 

Ῥ. 5» 5: σχνεν Ῥ΄ι. σὰ οσᾶνε 

Ῥ. 67, 15. ναυαρχίας ϑεραΐνεαα νοϊερδὲ ναναγίας γ) 8111 

γαυμαχίος. 810 [ΟΥἹΡΙῚ Οοταῦβ, Να]δ. 

Ρ, 67, 14. ἀντιπολιτευομένων Ρ δ, ἀντὶ πολιτενομένων. 

Ἡσοο Ρυδοίουεραι Οδίαι ΒΟ πτι5. 

Ρ. 67, 16. ἀποδιδόναι να] πὶ ἀποδοῦναι. 580ΗΝ. 

Ῥ. 67, 406. καί τινες καὶ] 810 Α 1) 2. Οεἴεσὶ τινὲς καί 

ΟΥΑΙ αἰΐοσο καὶ. ' 

Ῥ, 67, 41. ᾿Ονομακρίτου] ΑἸ1π5. εξ ΑἸπεπὶοπῆς ροδίᾶ 

ἀρὰ Ἡοσγοδοΐπιπ Υ1]], 6. 

Ρ, 67. δ0ὅ. Θάλητα] Ὅς Ὑμπαϊεῖε Ογείεππ ν. Ρ]πέασοῃ, 

1γο. 4. ϑίγαρο Χ, Ρ. 482, Ο. Α ῬΙυαίατομπο ἀςε ᾿ππῆοᾶ 9, ΟοΥ- 

ἔγμῖι5 ἀΙΟΙ ΠΥ, ΔΒ 41115 ΕἸ ΎΙπ5. Οἱ, ΝΙΘαγΠΙ Οτγεῖ. ΤΕΥ, 15. Θὰ 

ὯΠ ΟΔΙνΟΥΓ15 {ΟΥἹ ἃ 16ρ]5]αίοσ ποίοϊο, ᾿Ν]πἤοις νἱἀδῖασ ΤΠᾶ- 

Ἰειαβ δαΠΠ,), Ἰοριδίαίοσ ὙΠ4]165 Οοχίγιηϊαθ. Υ. ΜΆΠΙΟΣ ἀϊθ 

ουλοσυ, 11, Ρ. 17. 

Ῥ. γϑ, 1. τῷ χρόνῳ] ϑ80ῆπ. εἰ Οογδῦς τῶν χρόνων, 

Ῥ, 68, 2Ζ. Φιλόλαος κι ΟἹ, ΧΠῚ, ΟΥ ἱΜΌΠ1δΥ:; Οσοπο- 

ΤΏΘΠΟΚ5 Ρ. 407, 4άοϑ. Κοχείπι: Ζαγ Οεἰομϊομία μο]]Θπτίοπον δὲδαϊο- 

νεχίαϊππϑεπ Ρ. 120. 

Ῥ, 68, 5. Βακχιαδῶν] ΑΙ, 2. Βακχιάδων, Οογτοχὶξ 5018. 

Ρ, 68, 4. Ολυμπιασιν] 510, ποι ᾽᾿Ολυμπίασιν γ) Ῥτοπππ- 

οἱαν ἀγα ἡπππιτπ «ἦα νἱοϊογία οΟἸ γιαρίοα ἴοσιπο οἵδ, 1)6 οοπἔογτπα- 

ἔομ6 Δἀνθυ ]οΥ αῚπ 1Π σὲ Δ 1 ΠΠΡΘΥ 8110 ἸοοΟ ἃ 1π6 δχροῇέαπι 

οἵ. Ναπο γτορεΐαπι ητιὰθ Ππιῖο ῬΘΥ πο γα νἱ θαμεισ. Αἴαπε ἀαᾶ- 

ἔϊν ο5 Ῥ] ΠΥ 8}15 οἴ δάνουθία πὶ σι ᾿ΠΙΘΥ Οὐππ65 οοη δ; [οἀ 4υπιπε 

ἀπ ρ]εχ ἀριὰ γαθοος ἔπουῖ ταῖο ἀδένοβ Ῥ] γα }15. ΘΟΠΟΥΊΠ ΠΤ - 

αἰ, Ἰτοτα ΔἸ ΠΟΥ, ΥΘΟΘΠΟΥ͂ Ιοσα, ἴπ ΟΠ προπ 15 Δάν 115 

ΔΕ] ΙΟΥΘῖπ 1Π|ᾶτὰ [ΘΟ 1 {πὶ Οτδαθοῖ. Ἀπεσπίου δεῖνι ΡῥΠπ- 

ΧΑ]15 ἸΘΥΤΠΙΠΔΙ]Ο σι δΥα , ΤΟΟΘΠΙΙΟΥ ῬΟΥ τποία! ποῆπ «ς. Ἀπῆ- 

«πϊοσθπι 1118 πὶ ἀπρ]1οἱ πο οὐτα γαᾶῖοο που πὶς ΘΟΡαΪ αν Θυαἢ ν 

δα! α) 11 τ|ὲ σι Δἀἀφγθηΐ ΠΠΠ οΥα 6 ὈΥΪ πὶ ρα 6 ποσα 5, απᾶθ ἃ να] 

ἡ εἰξ ἴῃ ἀφο! πδίϊοιιες Ῥυϊπια, ο 1 [Θοαμα, ἴπ ἐοσδ γΈ͵γῸ τἰπᾶ- 

παδοαῖια οἴ ροίοις 1 γασιιπι Ρυδδίου σ οἵ μ. 810 1ρ 1 ἃ ταμίας 

ΠηΧοσαπ ταμίᾳ - σι. Ὑ. ΒοΘΟΚ 8: α ϑ ἢ αϑμα] απ ρ ἅ, ΑἸ 6 ποΥ. 1, 
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Ῥ, 376. (Νάπι τὸ ποὺ οαπὶ Οἴαππο 8501]. [η]ογ. Ῥ. 74. ἃ πο- 

τηϊπαῖϊνο ταμιάς ἀουίνοπι τπτ!ΐαθ πιπὲ οαπι[δθ ΟἹΤ ποῖ δά π- 

6οΥγ.) 810. πρώτησι ϑύρησι, ἧς ὑπεροπλίησι.. Ἐ, [δουα48 ἀ46011πᾶ- 

Ἰΐοπε Πιι}15 σοΟμ οΥ αἰ] Ο115 ΘΧΘΠΊΡΙα πᾺ]1ὰ πῇ Ἀριόσι, ἄς 4πὸ 

τπὸχ ν᾽ δεῖ ππαβ 4π|4 Πα πιο πά ατα πὲ, ᾿πάαραυ Ῥοίπὶ; [β ποῖ 

ἀἀμθιΐο α4τπΟΥβεοῖ ἀπε φιίογεβ ΡτῸ λόγοις ἀΐσοτα ροΐποσυηΐ λη- 

γοσι. [τι ἀφο! παΐλομϑ ἔθτηᾶ ἔστία Γχπξ ΘΧΘΡ]8 ; δαὲ 9) 1ἰᾶ πι| σε 

Τευταϊ ΠΟ πθῖ ποιπί παῖῖνο Ρ] γα 115 απ βοταπῖ: ἤο ἜΡΙοὶ ἀ166- 

Βᾶπὲ ϑεαῖ- σι, λόγοι - σι, προσώπα - σι, ἄστρα - σιν γουνα - σι, πολιές “ σι» 

ἄνδρες -σιγ χείρες- σι. Οποάῆ βἰδπὶ πειέγα ἑεγίϊας ἀεο πδέῖος- 

τι ἱπ᾿ ἐσσι ἀρὰ ἘΡΐοοβ οχθϑιιηξ, πὲ βελέεσσι αποά βελέασι εἰς 

ἀδθεθαξ, πποπεπάπιπ δἰ, ἀπ 411 ΠΠτη 15 ἔθι ροχ θιι5 τι ἃ τὰ ἔατι- 

ἔπιπ ΟἸπ πὶ πη ΡΟ ΠΟΥυια ἔπὶ|6 ἐθυτπι πδξοπθια. [1}6 [ΟΥπ18 ΡΟΟ- 

11015 δέπασσι, νέχυσσι, πολίεσι, αἴγεσι ΘαΥατπητι6 ΟΥΙΡῚΠΘ ΠΟΙ εἴ 

«ποι παπι}}15 ἀρτίου. Βθοο π οσ6πῃ ἀδ εν: ἐθυ Πλ 118 1 ΟΠ ΘῚπ τς ΠΟῚ 

αἱ ἢ {ποτὰ που παῖ ΡΥ ρ Θ μδο Δ) απ κουπὶ ΟΥᾷθοῖ; ταμία - ἐς, 

λόγο-ις, ϑεᾶ-ις, τιμῆς» χοιλῇς παρὰ νηυσί. 1465 ἸΡΊΓΩΥ Τι60 ἀα- 

ἐϊνοβ ἡσι γ6] ασι [ΟΥἿΒῚ ἀδθοτα τσὶ οἱ σι; ἢς επΐὶπὶ ἰοία ἀδίϊνι 

5 αἀ]εοίατη ἔογτες (Οἵ. ΕἸταΓ, δά Νῖςα. Ὁ. 157.9»», πεὸ βεῈπ86 Ἀσχῷ- 

ΤΠΠΙΠΟΙΑΥΙ ΡΟ 9εῆς νῈ] ϑεῆσι [εα ἄεβθεσθ ϑεαῖς, ν6] ϑεαῖσι. (πδτπ 

ϑεῇς εἰ ϑεῆσι οἵ ἃ ποπιϊπαῖϊνο 9εὴ» 4πὶ ποι εἰ ποιιθυῖοβ, [εἀ 

ΘΡΙ σού τη ΑΙ χα ἀσὶ πουατη ῬΤΟΡΥ 5. [)6 ἔογτπα ϑεὴ ϑεῆς ἃβ τη αα 

ΟΔΙΠ1π|. Ἡγτπτι. 7ον. 51.) δοῖε νϑύο [οσῖθ65 ΝΜίούσῃς νε] Μούσησε 

(ἃ Μοῦσα Μούση- ς) ἀντῆσι νοεῖ] ἀνταῖσι οἷο. Ναιπο δα δάνεια 

ἦπ σι Ἔχεϑιιπίϊα τθοισγαιηιι58. ΡῬχίτπδο. ἀθο  πδίϊομβ απὸ δα ποῦς 

τπᾶϊπ ἀαίνι ταμίασι: ᾿Ολυμπίασι (ας Ἰοοο) Ατὐΐορη. {ν1, τιϑ1ν 

Θήβησι (Θῆβαι Θήβη), Μουνιχίασι (ποη, Μουνιχιάσε τι ΒΕΚΚοταϑ 

Γοτὶρῆὲ τπ Τππογά. ὙΠ, 92.) Δεκελείασι (ϑίβθρῃ. ΒγΖ.) Ηλα- 

ταιᾶσι (Πλαταιαί), Σφενδαλῆσι (ΣΦενδαλή δέερῃ. ΒγΖ,) Θόρασε 

(Θόραε ϑίερῃ. ΒυΖ.) Θριᾶσι (Θριαί) Φλυῆσι (Φλυαί δίερῃ, ΒΥΖ.)» 

Ἐεφαλῆσι (δίερῃ. ΒνΖ.) ΤΤρασιᾶσι (Πρασιαί; ἸΠρασιῆσι ἀρτιὰ ϑέθρπ, 

ΒγυΖ.. εξ ροβῆοιτη ἤνα Ἰοπίοιτῃ) ᾿Αἰξωνῆσι Ο(Διξωνή, δίερῃ. Β.) 

Ἕκάλησι (Ἑπκάλη (ϑίερ, Β.) ΠΠεργασῆσι (ϑέθρῃ. 8.), ϑύρασι (ν. 

ἘΠπ1Π|. αα ΝΝ]εἀ. Ρ. 157. τἀ Οεά. Ο. Ρ. 156.) Τδυεῖδα ἀθο!παίῖο- 

χιὶβ Γαπὲ ᾿᾽Ολυμπιάσι (ἃ ποπηϊπαίνο Ολυμπιάς, [ο ἀγῶσι) Ατἴορπ. 

εῖρ. 1585. Αὰ θη Ιοσιτα ἢο ϑοο]α 65: γίνεται γὰρ τὸ μὲν ἀπὸ 
ὥς ᾿...9 “' ᾿ ΞΕ «: ἕο ᾿ 

τοῦ ᾿Ολυμπία ᾿Ολυμπίασι, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ. ᾿Ολυμπιάς ᾿Ολυμπιάσι͵ 
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Αἀάε Ῥμανοσίπ. ν. ᾿Ολυμπίασι" προπαροξυνόμενον λέγεται 'περὶ τὸν 

που" ἐὰν περὶ πράγματος ἤ δηλοῦσα καὶ λέξις οἷον ὡς εἴ τις λόγοι 

δέκα Ὀλυμπιᾶσιν (1. λυμπιάσιν) ἐφεξῆς ἐνίκησεν ὁ δεῖνα, πρόπεω 

ρισπᾶται {}: παροξύνεται) " γίνεται γὰρ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ Ὀλυμπία 

ὋὉλυμπίασι, τὸ ὃξὲ ἀπὸ τοῦ ᾿Ολυμπιάς ᾿Ολυμπιᾶσι ((«Ἡ Ολυμπιάσι) " 

ὅτι τὰ εἰς σι λήγοντα ἐπιῤῥήματα ζητεῖ τὸν πρῶτον τοῦ ὀνόματος τὸ- 

νον, 810 δἤϊαχῃ ϑοῃο]ααπι ΑΥἸΠ ΟΡ απ οιποπαθὶβ. Ῥοττο δὰ 

Ἰογιαπι ἀθο] πα] οποτα ρου ποπὶ ᾿Ελαιοῦσι ([ο. τόποις, ᾿Ελαιοῦς, 

᾿Ἐλαιοῦντος δίερῃ. Β.., Ἐλευσινίσι (ἴο. χώραις, ἘἜλευσινίς ἜἘλευ- 

σινίδος δῖε Ρ}. Β.) ἸΜυῤῥινουντίσι (ΔΙυῤῥινουντίς, τίδος διερῃ. Β.) 

Φηγουντίσι (Φηγουντίς, τίδος ϑ΄6ΈΡΗ. Β.», Ἐριῶσι (ϑίθρῃ. Β.) ἁ 

Ῥριώ Βριῶς (Υ. ΒεΚΚ. Απεοᾶ, Ρ. χ202.) πῆ Ἰεβεπάπιμ εἰξ Ῥριόσι 

ῬΙο Βριοῖς τυ Σαπφοῖς ἃ Σαπφώ. 

Ρ, 68, το. τοῦ μὲν] [π Ρὶ 2. β]οα: τοῦ Φιλολάον. 

Ῥ, 68, 12. γραφήν] 810 Α 1, 2. Ρ 2) 5. Οεἴεσι τὴν ταφήν. 

δϑεᾷ [δγπτο οἱ 48 δριβγατητπαῖθ οἷρρο ἴϊα ἱπίοσιρίο πὲ Π1ο 0115 

ΠΟΙΠΟΙ 11 ΔΙΓΟΥΟ, 1 ἀἸ]ΐοσο Ἰδίθυα ῬΉ]]ΟΙΑΙ ἀρρατγοσγοῖ, 

Ῥ, 68, 15. ἀποόπτος]ῦ Υ. [ΟΡ εοῖς δ ϑόρῇ.- 47..χ5; Ῥὸο- 

ἤξα Ῥγυο᾽ ἡ Βορινθία Ῥ. ΄, ἡ Βορινθίκ χώρα. 

Ρ 68, .6. Φιλόλαος Νοπιεη ἀρεῖ ἃ Ρ' α- 

Ῥ. 68, 18, νόμους ϑετικούς Υ. Αο]1απ, Υ΄, Η. 7. 

ἽΜΠΠΠΟΥ : 416 Τουῖοσ 11, Ρ. 30ο. 

Ῥ, 68, 50. δ᾽ ἴδιον μὲν οὐθέν ἐστι] Ῥα. δ᾽ οὐδέν ἐστὶν 

ἴδιον γπ6]1π|5. 

Ρ, 68, “1. Ψευδομαρτύρων͵ ϑομπείάοσγις δὲ Οογδὅς Ψευ- 

δομαρτυριῶν. 

Ῥ, 68, 22. ἐπίσνκηψιν] Ἄπῖρο ἐπίσκεψιν. Οοτγεχιξ Βεηΐῖ- 

16}115. αἰ γῈ. δὰ ῬΒαϊατῖ, Ρ. 569. ργοβραπίε ὙΥεἰϊε]πρῖο δὰ 

ὨΙοάογιτα ΧΙΠ], 11. Ρ. 485. ΘΟΗ͂Ν, 

Ρ. 68, ο5. τῶν νόμων͵Ίὔ ΑΡΠιπὲ ἃ ἸΌΝ Α 

Ῥ. 68, ὁη. Φιλολάου] ἴπ Ρ 5, 5. [ἀργὰ Γοτὶρίπτη Φαλέου» 

Ῥ. 68, “8: συμποσίαρχ εῖν] ἼδδΕ. 11. Ῥ. ὅγε. Ε, 

Ῥ, 68, 99. αμ φιδέξιοι͵] [.655. 11... Ρ. γ04. Ώ. 

Ῥ, 68, 50. ταῖν χεροῖν] Α ιν; ἃ. Ρ 2, 5. τοῖν χεροῖν. ΟοΥ- 

ὙΟΧΙΣ ὙἹοΙοσῖπ5; [οὶ νουθου, πὲ τϑοῖθ Το οουῖξ. ϑδῖοπε ἴῃ δοοὰ- 

[αἴἶἷνο ΑἸΠοἷς ἀΐοοτο Ἰ1οοὲ τὼ χεῖρε» 1τὰ οἰἴδτα δεηλινιι πη τοῖν 

χτοοῖν ἀα]πΠ ῬΥοίουσθηξ Μ1}1] ἱπηρ βίο θαξ. Ἀεεοοάιϊξ φιοὰ τούτοιν 

ο αλαα νῦν μανία; τ Ὡς - 
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Τεταϊπίπτιτα ἴπ ΠΙΟΥΙΡΈΙΟΠΙθτι5. δἰ! 1ο15 παπᾶ ΣάΥΟ Οσοτστϊ, Υ. 

Οἴαππ. 5011. ᾿πίου. Ρ. 68. 
Ῥ, 69, 2. χαλεπότης} Ατιῆἤοξ, ἈΠεΐ, 1Π|, 95, καὶ Ἡρόδικος 

Δράκοντα τὸν, νομοθέτην, ὅτι οὐχ ἀνθρώπου οἱ νόμοι, ἀλλὰ ὃρα- 

κοντος" χαλεποὶ γάρ. Αἀ446 ῬΙπέατοι. ντΐ. 80], 6. 

Ρ. 69, 8. τυπτήσωσι͵ 810 οοάϊοες δὲ απέϊψιιδθ ἀπο 68 

ζανιϊτιτι ΠΟΙ ΟΙΠΠ65. (ΑΠΙΘΥΑΥΙ οοὔδκχ ἂν τὶ πταίωσι ΠΑΡ οΥα ἀϊ- 

Οἰἴασ αποά τεοθρὶξ Θομπειάθσιβ. ΝΜ] αγθίπς Υ'. Γιθοῖ. ΧἼΠΠ1, 12. 

ἂν τι πταίτωσι οοπ)]εοεταῖ, ργορθαπία Οοτδῦ. Αὐτοὶ, ἈΠΕι. 11, 96. 

ἔνστασις ὅτι οὔκουν ὁ ΠΙιτταχὺὸς αἰνετὸς " οὐ γὰρ ἂν μείζους ζημίας 

ἐνομοθέτησεν, ἔαν τις μεθύων ἁμαρτανῇ. 

Ῥ, θ9; 5. ἀποτίνειν] 810 Α 2. ἀποτείνειν Α 1. Β χ, 5. ἀπο- 

τίννειν Ρ 2. 

Ῥ. 60; 1ο. Ῥηγῖνος} Α 1, Ῥηγῖος. 

Ῥ᾽ 69, ιτ1. περί τε τὰ Φ.1 Οοτδᾶς 6δχ 601]. τὰ περί τε, 

Ῥ, θ0, 14. εἰρημένας] Οογαῦβ εὑρημένας. 

Οεἴογαμα ποΐαπάμπιπ εἰξ πὶ [ρυσῖπτα. ἐοέπτη Ποὺ Π]ΕΙ ΠΤ ΠῚ 

ΠΡΥῚ [δοὰπ: οαραΐ. Νά πὸ πὸπ 80 Αυιμήέοξεϊα 14 ρτο- 

ξεοῖατη οτθάατη ταπ]ΐδε ἔδοιτιπὲ δαθατιθ στάνη ππια δοαπίαθ, ηπᾶθ 

ἔπιπ εχ τερι5 1ρῆ5 ΡῬγοϊοιβοιπΐατγ, (6 410 115 ΤΟΙ ΕΥ παρ π5 

ΘΟΙΠΡΙ]ΔίΟΥ , ἔπτη δΧ [ΘΥ̓ΠΟΠΘ ἔδσα ῬΊ167111, 4πὸ πἰμ5 εἰ, ὕἐ 

ἀθ τϑθ5 ῥυϊπππιπ (Ἰοαπηι5., οαἱ ΡΟπο Ρ, 66, 18 ---αθ, 1π.α]|4 

ἀπα τερϑιεο δόγμασι, 4πᾶ6 80 Αὐιποίο]α ἀϊοῖα [ἀπὲ Ρ. 44, 4 [ᾳ.9 

ΟΥΥ, ατπᾶρο, Ρ. 68, 54 --- 6, τοροεϊα εξ ππϑπιουῖα ῬΠΑ]ΘδΘ 

(πᾶτη Φαλέου Ῥ. 68, 24. Ἰερεπάππηπ εἱς ν]ἀθἔμπν οατπ ΘΟ, ΙΟΙΒΙΙ5 

Ῥ 2, 5. Ῥγο Φιλολάου; τἹα]ομ] πα Θπῖσπ {μη} οἱ ἀἰρπππι 46- 

ογθρίάο [ἐπ6, 4β ῬΗΊ]Ο]αο δ]! π1ὰ δάάογο ροίξ Ομπαγομάδιη, 

απααπὶ πϑηα6 δά γΥ, 90. 46 ῬΠΙΠοἾΪαο που 101} σαυγα] αΐθ πιᾶὺ- 

χανι6ὲ ΓΑἸΓὰς5 16 Αὐιῇοίοὶες; ἢ Φιλολάου το θ85 ΠΟΙ ΘΘΥΘ ΡΥ Π 

Σαϊε ππαϊο Ποιαῖμπὶ, [δ οΥἸ τ ατη; να] ἀθ ᾿ποογία οἱξ ᾿ρίεαν ΜΙ ΆΠΠΟΥΣ 

Γοπ πῆα ἀθ ῬΏ]])ΟΪδὶ ἀνομαλώσει ἴπ; 416 Π)ΟΥΙΟΥ 11, Ρ. 200.) 6Χ 

Ῥᾶξ. 44, τή.. εἰ ΡΙαίοπΙς εχ Ρᾶ65-. 40, 8,Ρ Οποτγίπτη {{π ἔα] 

ἀ6 ῬΗΙΠΟΙαο εἰ Πῖοοΐα Ρ. ὅϑ, 1 --τά. ροοῖαεΡ δ8ε ργανίοτα 

εἰΐδτη [απξ, 4πᾶ6 ρῬεοοᾶνιξ. Ῥ, 67, τ πᾶβθὸ πᾶῖσδαξ βρτϑρίτι5 

ῬοΙ]Ι οι : τὰς δ᾽ ἀρχὰς ἐκ τῶν γνωρίμων καὶ τῶν εὐπόρων κατές- 

στήσε πάσας, ἕν τῶν πεντακοσιομεδίμνων καὶ ᾿ςφευγιτῶν καὶ τρίτου 
- ͵ ν᾿ . . ΄ . Γτ ᾿ - 

τίλους τῆς καλουμένης ἱππάδος " τὸ δὲ τέταρτον Θητιχὸν, οἷς ουδεμίας 
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ἀρχῆς μετῆν, ΟπΙὰ δπάϊο ὃ Τ οὐ απο οτὰξ ὁ] Π15 δα αϊξαπ ὃ [π|- 

τὰ [οοὰπάα. δῖ᾽ο Ἰρία Αὐπίοιεεβθ ἀρὰ Ἠαγροοσζαίοποια ν. 

Ἵππας" Σόλων εἰς τέσσαρα διεῖλε τέλη τὸ πᾶν πλῆϑος ᾿Αϑηναίων, 

ἹΠεντακοσιομεδίμνους καὶ Ἵππέας καὶ Ζευγίτας καὶ Θῆτας, Ηἰἴος το- 

ΟῚ Ἰοοῖῖ5 ἄθ δα] 115 7δτπ Βοφοκΐο, νἶσο ὀρτθρῖο, [αρθοῖαδ 

71} 1π: δα δίβ ἢ διιϑ Π δ] πππρ ἀν ΑἸΠοσιου 11, Ρ. δι. ϑα[ρεοία [ἀπὲ 

δἰατι απᾶθ ἀθ Οποιπδουίίο Γοογὸ Ῥ. 67, 29. παυγαμίασ. Νίαγα 

αὐπππ ἀϊοαΐϊ καὶ ἐπιδημοῦντα χατὰ τέχνην μαντικὴν [αοῖϊ ΓαΓρῖοα- 

τὶβ δαπὶ ἀ46 ΑἰἸΠπθηϊθμῇ Οποιηδογῖίο Ἰοααϊ, αὖ Ηοτοάοίο ἀϊοῖαΣ 

ἀνὴρ χρησμολόγος. Ὑατιππα ππῖο ἀρ απιθιο πὸ τ] ἔπτη 1ρ [6 ἘΤῚ- 

Ῥιιο. 86 ἃ οσπ:! ΠῚ ΤΠ Δ ΧΊΤΠ6 ἈΠ ΠΙΠα6 ΔΉΠΤΟ5 Π15 ἰαΠ ΠΡτις Το α ἐΙοπ  θτι5 

Ῥοπτπι Ἰθοπεπ ρῥτοάπηξ: Ρ. 66, ὅ0. Σόλωνα δ᾽, ᾿πηπῖξ, ἔντοι 

μὲν οἴονται νομοθέτην γενέσθαι σπουδαῖον ὁ Οπδαῇ Δ] 1οΥαχπ. αἰι- 

οἰογιίαίϊα ΟΡτι5 ἔπιε ΟἷνΝῚ ΑἸΠαπίθπῆ, απππ ἀθ ϑοίομπα, πὲ 

Ῥοπὸ Ἰερ ϑαίοσα, Ἰοᾳφιδγαίπυ ὃ Ῥόουτο Ρ. 67, 2, διὸ καὶ μέμφον»- 

ταί τινες αὐτῷ; Ῥ. 67, 26. πειρῶνται δὲ καί τινες. Ηδαυὰ 1 

ἀπΡΙ δηΐευ Ἰοχαὶ [Ο]6ὲ Αὐπποίο]οβ; [εἀ Πᾶθο οἱξ σδιῖο οοιπρ ϊα- 

ἴοΟΥ]5, 411 ἢπε ἡπάϊοϊο οππία ππάεηπδαηιις οογγϑάογς [ο]6ξ. 

Οὐᾶπι τλϊΐίουθ παρὸ οΟΠΡ] αἰ ]πανὶξ [πὸ ἐγένετο δὲ καὶ ῬΙΘΥΠΙΕΥ 

τορϑῖτο Ῥ. 68, 1.» Ρ. 69, ὅ.» Ρ-. 69, 9: Ο παῖ ἱπερία εἱὲ σϑρεῖ- 

ἦτο ποσηϊπῖς νυ. 67, 7. καὶ τὴν μὲν ἐν ᾿Δρείω πάγῳ βουλὴν Ἔ φΦιαλ- 

τῆς ἐκόλουσε καὶ ἹΠερικλῦς, τὰ δὲ δικαστήρια μισθοφόρα κατέστησε 

ἹΠερικλῆς., 864 ἰαχαπάπι5 οἱὲ διϊδπι [οὐποὸ Ποπαΐπῖ5. Ρ, 66, 10. 

69,5. μᾶθε5 νόμων δημιοῦργον απᾶῇ ἸΘριπὰ ΓΑ ὈΥἸοα ΟΥ̓ 6 : Ρ. 68,51, 

αἱ δίκαι τῶν Ψψευδομαρτύρων ἸηΓΟ]ΘΠίοΥ ῬΥῸ αἱ δίκαι τῶν Ψευδο- 

μαρτυριῶν; Ῥ. 09; 5. ἂν τυπτήσωσι. ϑοῖο 4αϊάδπι ἀρπα Ἰ)εῖπο- 

Πμπεποθι ο. Ὅομ. Ῥ. 70. Τ. τυπτητέος Οσοιγγοτα [οἀ τυπτῆς- 

σωσι Ἦτο τιδατι6 τη6 Ἰαἰπαϊ; Ρ. 69, 14. τὰς ὑπὸ τινῶν εἰρημένας 

πολιτείας ; Ἰοοιξϊο ἔδτθ ᾿παιιάϊξα. ἸΝῖα]ε ργαδθίοσεα πιὸ παβρεξ ἢ. 

67, ιτ6. ἀποδιδόναι, Ῥ. 67, 18. πολέμιος, Ῥ. 67, 28. καὶ τὴν ἐν τοῖς 

πολεμινοῖς ἄσχησιν. ὙΙΔ65 ἰβιέιῦ ποὺ [ππαπηα ταίϊοπο ζδοίατα 

εἴϊε, χιοά Αὐἱἤοιοὶ: που οαρτΐ ΔΡ) ἀϊοανπιιδ; οθίτ5 οἱξ αἱ - 

Οὐ)τι5 ΠΟΙ Ϊ 15 ποῖ [δ οῦϊ ΠΊΤαΙ ἰπροπῖϊ, 411 ἔμ πὶ οχ δνου[αυ]ῖς 

[αἰ5 αἀάεγο, ηπᾶθ ἃ" Αὐἱοῖθ]ε οπαα ΠΡῚ γιάογεμίαν , ἔχηι 

ΣΠΘΙλοσ οΪαα παρ σοχία] εγο νοὶ] οθδί, 

ι- 
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ΤΊΒΕΙΒ  ΤΈΒ ΤΊ 5. 

ΟΑΡ, 1 Ῥ, 70, τι. δῆλον δτὶι] Ρ τ, δ. δηλονότι. 

Ῥ, 71; 5. ποιητοὺς πολίτας] ἹΝεϊεγ : (6 Βοη]5 ἀδιηηδ- 

᾿οΥαχα Ὁ. 57. ὙΙοΐουῖ5 δἰ ἢ. 1.: 2.08} Αὐτἤο θ]ε5 ἱρίος ποιητοὺς 

πολίτας, ΔΡΡΕΙΙΑνΙΣ, τὰ Ποιποήποποβ τῇ ποιήσει πολίτας, ᾳποά 

λάδτα ίαπα νϑ]θξ, ἱπ οσαίϊομπα περὶ ἀτελείας.“ 

Ῥ. γι, 4. οἰκεῖν που] αν] ἴπ πιᾶτρ. γρ. ὀνεῖν που. 

Ῥ, γι,7. ἀπὸ συμβόλων͵]Ί 1)6 Ῥδοῦ5 σομγνεπ 5 ν. Ὑ 416ἴ, 

δα Ηδυροου. Ρ. 178. δοπόμππαπη: 46 δομ 115 ΑΙΠαπΙ πη Ππτπ 

Ῥ. 284. Νοπ οριι5 εἰ, πιὸ οἵιπὶ Οσπιθυδυϊο [οὐ θαμιι5 ἀπὸ συμ- 

βολαίων, 

ἘΠῚ τ δὲ, καὶ [γὰρ ταῦτα τούτοις ὑπαρχοε] 

Ἡδοο νοῦρα ἀεϊενετσιιαλ ὅϑόπη. οἱ Οογαῦθ, Οομσίη5}1 οἱ νοϑίεσὶϑ 

ἀπίουρυεὶὶς ἡπαϊοίπιπ [οι]. δε. π|Π1} ἀοϊεπάϊπι πιῇ γὰρ, 

4ιιοά εχ δπίθοθθη θιι5 ᾿π816 τϑροίππμι οἱ. 

Ρ, γι, 9. 10. ἀλλὰ νέμειν ἀνάγκη προστάτην ὥστϑ 

ἀτελῶς πως μετέχουσι] δῖ. Ρ' 1, 2, ὅ, 4. [πῃ Α 1) 2. ἀε- 

ἴχαπὲ μᾶθὸ νευρὰ 46 Ὑ]οίουι5 αν, Ἰεοῖ. Υ1|, 52. Πο [ἀρρ]6- 

νογαξ εχ γείεσαε ἐγαμπϑαίϊοπε: ἀλλ᾽ ἀνάγνη νέμειν προστάτην" διὸ 

ἀτελῶς πως μετέχουσι. Ἦοο γεαοορίππι εξ ἃ οείοσῖβ, 1)68 νέμειν 

προστάτην Ὗ. γαϊεῆαια δα Πατροον. Π οὔ ΓΓοσ : ἀἴο απ θηᾶιομθ 

Θεοὶ βν ουταίπηρ Ρ. 88. 

Ῥ, γι, τ2. ἐγγεγφαμμένου ς εἰς τὸ ληξιαρχικὸν γραμμᾶ- 

τεῖον. Οἵ. ϑοπότπαμπ 46 Θομ1 115 ΑἸΠαπΙθπΠπτη }», 70. 570. 

Ῥ. γι, τό. ἀφειμένους ϑ11} ΘΊΟΥ 1) 411 74πὶ νδοδο- 

ποι τ] 116 δὲ τπππογιπι δἴατιθ οὐιθυ τα ΤΟΙ ΡΟ ]Π1οα6 [πϑοία 

π᾿ δοίαξε οδεϊπιιουαπὲ: παρηχμαχότες ατιἔοιπ [ππ|, 1π 41} 115 νἱ- 

τος ἱπίερταθ εἱΐϊ ἀθπουιπε, 14 αποά δορί] Ροΐδ αϑίαξθμη δοπ- 

ἢαπίοια, 4πᾶς εξ ἀκμή: Ροδ «τιαπι ᾿πιθθοΣ ]ογᾶ Ππαπὲ οχπηϊᾶ 

Ἰαπριοίοομο οἱ ἀϊοῖ τιν πᾶθὸ παραχμή. ΟΑΙΙ, 

Ῥ, 71, τά. λίαν] ἴὕποϊς ᾿1πο]αῃὲ Οοταῦβ. 

Ῥ, 71,10. ἀτέμων καὶ φυγάδων] Κ΄. ΝοΙοταπι: 46 ΒΟ Ὶ15 

ἀατππαίοχιιιη Ρ. 101. 97. ἄς 5 τοΐλτι5. ΟΡ Πίπιηο ΘΧΡΟΠ ΟΠ ΤΙ, 

Ἐχ Μοῖουὶ Π86110 [πα παιῆξ Ηοἤίουαθ: αἷς αἰ ποπϑιίομο Οδ- 

ΥἹοΠίδνογξ. Ὁ. 70. 
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Ῥ, γι, 456. ὁ δ᾽ ἀόριστος] ὅ8501}.,ἡ δ᾽ ἀόριστος. 

Ρ. 71, 26, ἄν ἀντιφαίη τις] ἤὼὸ [οτἱρῆτηιι5 ΗὈχὸ δὸ 4ιο 

εἴ ἴπ Α 1, 2. ἀντιφαίη τις. Οδἰοσὶ ἄν Φαίη τις ΄ 

Ῥ, 71, δι. τί δεῖ] δϑομπέϊάοτγιιβ νοΐδραξ: ὅτι δεῖ. 

Ῥ, 75, 16, ἐνίαις Οογαῦβ ἐν ἐνίαις: 

Ῥ, γ2, 21. τὸν αὐτὸν] Οὐοχδὸς χτηδῖοθαϊ: οὐ τὸν αὐτόν. ἢ 

ΙΥ[4]6. ἢ 

Ρ͵ 72, 52. βουλεύεσϑα,} Α 1, 5. Ρ δ. βούλεσϑαι. Ἷ 
᾿ 

Ῥ. η2, 28. περὶ τινῶν [ἴῃ Ρὶ 1. ἀεείξ περί. ἣ 

Ῥ. 72, δι. πόλις 810.Α ., 2. εἰ ϑίορδαβιβ Ρ. 528. (δβέεσε ᾿ 

ῬῚ η5, χ. δρίξονται δὴ 1 δοῆη, εξ Οοταῖς ὃ δέ. 

Ῥ, γὅ, 4. τοῦτ᾽ ἐπιπλξον] (ὐοτγαῦς τηᾶ]1ξ: τούτου ἔτι 

πλέον. 

Ῥ. η5, 4. ἐπιπάππουςἹ 8510 Α 1, 2. ἐπὶ πάππους ΡΒ. Ὑ]Ἱοῖ. 

5.01}. ἔτι πάππους ϑ0ῆπ. δὲ Οογαὸς οἵσα Οδιπθσατῖο. 

ὍΡ: “8, δ. ταχέως Οδηποχδγῖις νο]οθαξ παχέως. 

Ῥ, η5, το. δημιουργῶν] Ποο Αχιῆοιεα]5 ἐετποπῖο πὲξ 

Ῥοΐοταὶ ΝΠΆ]Π]Θσιιβ ; 416 ΠοΟΥΊΟῪ 11, Ρ. 141, 

Ῥ,, 75; τι, λαρισσοποιούς 810 οοαϊοα5 οἴηπεβ. ϑομπεῖ- 

ἄδτιβ εἰ Οογαὸβ οτῃ (ΔΙπογαυῖο λαρισσαιοποιούς. 8εα 111 δηϊ- 

χασῖπ ποὴ δἀνοσγίασιηξ, πὸ οομπ͵εοΐαγα ᾿ΘριΠπηπτα Ροσαϊ 

γϑυθούαιπ ἱπίμπιπ, ἘΠΠοίμπλ εἰξ δπΐπη λαρισσοποιός δὰ Δπαῖο- 

Βῖατπ ψ ΥΡὶ σαρισσοποιός. Οπἴογαπι ἴπ ΡΒ 1, 2. ἀείαπὶ νευρὰ 

οὕτῳ καὶ τ πεποιημένους. ΑΒΡΕΙΥΑΥΙΕ δπΐπὶ οἝαταις Πργαγὶϊ ΔῸ 

ΦΙΊΟΤΟ πεποιημένους δα Δἰίογμτη. : ' 

Ῥ. 5, ιᾶ6,; ἦσαν πολῖται] 816 Α . 5. Οὐ ἴεσὶ [ο]οθδδ 
“- ᾿ Σ 

σαν ἂν πολιται. υΌΨ] 

Ῥ᾿ γδ; τ6. ἐκείνην μᾶλλον ἔχει ἀπορίαν] 816 Ατι 2. 

ἐκείνην ἔχει μᾶλλον ἀπορίαν Ῥ ι΄. ΟδΕΕΥΙ ἐκεῖνος μᾶλλον ἔχουσιν. 

ϑεηίας ποίχας [οὐἹρέπγαθ μἰὸ οἱϊ : ἀλλ᾽ ἴσως εἰκείνην ἀπορίαν (ἴ6. 

τὶ ὁ πολίτης ἐττί;) μᾶλλον ἔχει τοῦτο, ὅτι τοσοῦτοι μετέσχον μᾶῦτα- 
"»" ’ ΄ Ἵ μ] - 

βολῆς γενομένης πολιτείᾳς. 8) 6 ὅσος ῬΙῸ οτι τοσοῦτος Υ͂. Α. αι- 

1πῖ4ε Ὅταχηχη. δτ. Ῥ. 665. 

Ῥ, γδ, 20. καὶ δούλους μετοίκους 8510. 6Π1Π685 Τυσῖ.. 

ΘΟ Ππεἰάθσβ δὲ Οογαθς οἵ Δ ΟΙΠο δὰ [,6ρ', Ρ. ΧΥ͵ΠῚ, καὶ, 

δούλους καὶ μετοίκους. Ῥτοθαὲ δομοχμαπμμς ἀθ σοι, ΑἸ Πα π, Ρ., 
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ΧΥ͂. ΜΑΙ ο κοι οΥ δ ἢογοάοί. Ρ. 4οή δούλους χκἀξένους μετοίκους. 

Ὑεπμειπθηίοσυ ἀπθηο ἀθ [εσνβ οἰν!αΐε ἀοπδ 15. Δπὶ ἀε] απ άδη 

εἴτε οεπίεο δούλους γοσοτη ἀπὲ [οὐ Βα ἀπ} καὶ πολλοὺς μετοίκους. 

τ Ῥ. 75, 22. ἀρ Ῥ 1. ἀρ᾽, οΙὰ προσαπορήσειεν γιαείαχ, ἂν 

᾿ δάδεπάπτη εἴα, 

ῬῚ γὅ, 580, συνάπτει τὴν εἰρημένηνΊ 810 ΑἸ. ὁ, Ὅδεέ- 

ΤΟΥ σ. πρὸς τ.’ εἰρ. Ροΐϊπ5 τῷ εἰρημένῃ πρότερον ἀμφισβητήσεε 

{ουὶρ Πα γιάείαν Αὐιἤοῖΐε]εβ. Οογαῦβ νόϊοραὶ συνάπτειν. 

Ῥ. ηὅ, δι. ἀποροῦσι Α.1. ἀποῤῥοῦσι. 

Ῥ, γ)ή, 5. οὔτ᾽ ἀλλα] δῖ. Α τὶ, 2Ζ. Οεΐουὶ οὔτ᾽ ἀλλα πολλά, 

Ῥ. γά, 6. τινξς, κατὰ τὸν πρόπὸον τοῦτον ὃμ.} Ἀπδ 

τ 

᾽ 

ΘΟΠ ποι ουπῖπ ἤο ΟἸΠΙ ΠΡ θαίαυ : τινὲς κατὰ τὸν τρόπον 

ἐμ. Οοταῦῖς ἤο νο]πῖ: εἴπερ οὖν καὶ δημοκρατοῦνταί τινες κατὰ 

τὸν τρόπον τοῦτον, ὁμοίως τῆς πόλεως φατέον εἰναὶ τῆς αὐτῆς τὰς 

τῆς πολιτείας ταύτης πράξεις ναὶ τὰς ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς τὺ- 

ραννίδος, ἮΝ οο ἴατπαιι γπ]Π ΒΑ Τ15 Ἱπ ουρτποίῖο παρ εὶ, πὸ οἰΐεπάδτγε: 

εἴπερ οὖν καὶ δημοκρατοῦνταί τινες κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον εῇ! : ἢ 

Γαμΐξ οἰΐαπι, δριιά ατιο5 ἀειποογαΐίία ποὺ τπούο --- ΠΕΠῚΡ6 πιπίᾶ- 

ἔϊομα ἔδοία υϑὶριθ]1ο 86, 4τιπτπ 6Χ ΟΡ Ια γ6] ἐν ταπηῖϊάθ 46- 

τηοοταῖϊα ἴαοϊα εἰς --- σομ ΙΓ αΐα ἢ, 

ΡῬ. γ4, 18. καὶ τὸν τόπον͵] 510. 1. 2. ΟΕΙΕΥΙ καὶ τῶν 

'τὸν αὐτὸν τόπον. δεὰά οὐτπ τὸν τόπον [ἀΡαπι ἀπά τιΠὶ 6χ Ὑ. 17. 
΄ 

τῆς πόλεως: 

Ρ, γά, 2ο. οὐ γὰρ δὴ] Ρ ΄. οὐ γὰρ δεῖ. 815 ΝΙοῖάς ἀρπᾶ 

ὙΠποΥ ἄτοπα ὙΙ1, 77. Ανδρες γὰρ πόλις καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες 

ἀνδρῶν κεναί. ΤγουΥρΡαΒ ὁ, Τ,ΘΟΟΥ. Ρ. 185, 890 Ηϑι. ὑπὲρ τῆς τῶν 

Ἑλλήνων ἐλευθερίας μαχούμενοι οὐκ ἐπὶ τοῖς τείχεσι τὰς ἐλπίδας τῆς 

σωτηρίας ἔχοντες Ἀτλ᾿ 

Ῥ. η4, 27. πότερον ἕν] πότε ον ἕν ἔθνος ὙΊΟΓΟΥΪΙ5.), 4 ἸΙΕῚΠ 

δου Γαπὲ οεΐοσυι. δεα ἔθνος πϑθαῖιε ἴπ Α 1, 2. πϑαιια 1πη οσα1- 

ΟἿΡτι5 οοτπρατγεῖ, 86 ἴπ Ρὶ 1. 5 νδοιιπὶ [ραΐπιῖπ ππι]ς ΨΟΟῚ το- 

ἸΙοΐασα,, ᾿π Ρ α Ρ] υσΐπιπι νοῦατη τι νι οίπσ, Δα ἕν [ἀΡατάϊ μέ- 

ρος, πὸπ ἔθνος. ὕὔδπεσῖτια μὰπο πιαίεσια πὶ ἰγαοίανι Αὐτό! 6] 65 

ΥΙ], 8---Ὁ εἰ απίθ οὐπηϊα Ρ. 2566, 15. Οἱ ἔθνος πῇεγιιπ!, 115 

ΟΡ ΟΟοἾ]Ὸ5 νου ρα αΥ ἸΟοῖι5 Ρ. 257, 5. 

Ῥ, γϑ, θ. πολιτῶν πολιτείας] Απίαᾳ δοπποιάθσασι ΡοΙ 

πολιτῶν Ἱποιάεθαξιγ. 
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Ῥ, η5, 7. δόξειεν ἀν] Ῥ.. δόξειε ἤπε ἄν. Νίεαια ορτς 

-οΠ, πὶ ἄν δα)οϊαξαγ, 4ππιπα ατι5 1 ἀρα ἀπϊπιαπι [ἀξ], παξ 

14 Γαϊασαιη εἴα, αοά ο]οοιιίιι5 εἰ, 1ρίς ἀπθίξεξ, ᾿Αναγκαῖον 

εἶναι δόξειε (ὃ μὴ γενήσεται) τὴν πόλιν εἶναι μὴ τὴν αὐτὴν. δὶς 

ΟΔἸ11τπα. ον. 65. ψευδοίμην (ἀλλ᾽ οὐ Ψεύσομαι) ἀΐοντος ἃ κεν πεπί- 

ϑοιεν ἀκουήν 1. 6. ἸΠΕΠΥΕΥ,) ἢ Ἰποάο γ6]]6 πὶ Ἱπο ΠΥ, 4186 

Ῥεουίαδαευὶ διγθ5 Ῥοίοπὲ πα! ουπη. δῖο Τίσι Ῥ. 88, 1- 

Ἦϑι. Ἐγὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες, πάντων ὁμολογήσαιμι εἶναι κάκιστος», 
. , , 5ιπΝ Ύ 

ρα τὰ πραγματα γναταλιπόντος, αὐτὸς εἴπορος εἰ Στρατονλέους ἀπὸ 
Ἂ » , » , ᾿ ΄, ᾿ “- » “2 , 
ὧν καὶ μηδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιούμενος Φανοίμην τῶν ἐκείνου παίδων, 

. Ἂ ν ΄ » , ΄ ΚΙ ΛΠΏΡΠοπ. Ρ. τι6, 44 Η5:. εἰ γὰρ τούτων ἀναιτίων δοκούντων εἶναι 
- Π " ἧς») ὡ ͵ ΠΕ ' » Ϊ ᾿ ἡ 
ἐν ἐμοὶ ταδικήμα Φανεῖται τούτων ὑπόπτων ὄντων, ἔἐγωγ εἰκότως κα- 

ϑαρὸς δοκοίην εἶναι. ΒΕΚΚΟΥ5 ἐγὼ ἄν, Ρ. 157) 8. εἰ δὲ δεῖ τοῖς 
- “Ζ ᾽ , » ΄ » ͵ Χ 

ἀληϑέσι χρῆσϑαι τῶν εἰργασμένων τινὰ ἐρωτώντων" ἐκείνου γὰρ ἀριστα 

πύϑοιντος, Τινῇας Ρ. τῦ5, δ4. Η51. Μαινοίμην γὰρ. ὦ ἄνδρες δι- 

κασταί, εἰ τὴν μὲν πατρώαν οὐσίαν ---α εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκοιμι, 
- - Υ ᾿: ΄ Ξ 

Ῥ. γ8ὅ, 12. ὶ τὴς συνθέσεως Ῥ τῆς συνϑέσεως ἡ. 

Ῥ. γ5, χά. λέγοιμεν ἄν, ὅτε μὲν Ἢ Ἀτ'3 αὶ 8 
Ὺ τ ᾿ 

λέγοιμεν ἂν, ὁτὲ (Π0) μὲν ἢ δώριος, ὁτὲ δὲ Φρύγιος. δ]. λέγο- 

μὲν, ἄν ὅτε μὲν ἢ δώριος, ὃτὲ δὲ Φρύγιος. Ηοο ἴαπε υβοθροσᾶπε 

ἢ ῬὈΥῖΐ5 τπῖπὶ ἱπποίμιδεξ 1ἰα ΓεΥγα Ρ 1. Οεἔοχαπι ὅτε οασα 601- 

7αποῖϊνο πὸπ πιᾶρὶς [Ο]οθοιπα οἱξ αιιαπι πρίν; μέχρι», ἕως, ἔστε, 

ὃς οὐαὶ οΟΠἤπποῖΐνο, 46 ααῖθιι5 γ. ῬΟΡΡοΟ ρτοῖερ, δὰ Τμα- 

ογά. 1, Ῥ. 140 ἴᾳ. 

Ῥ. τὸ, ιθ. λεκτέον -α- βλέποντας Νοπομπάπτη οἢ, πππ- 

«πάτα, ἢ τθοῖθ ορίοσνανὶ, δοοι[αἰῖνο λα ρὶ νου θα], αιιαση νυ θιλπα 

Γαρ ἢ δητίντιαι αὐ θαι πτ,. Ποῖα ἸΡΊΓΙΥ ΔΙ ΚΟΥ λεκτέον βλέποντας, πῇ 

Αὐχίος. Ετα. πα. Ψ, 12. μικρὸν ἄνωθεν ἀρχτέον λαβόντας ἀρχὴν ταύ- 

τὴν; ΤηᾺ]6 γεῦο ἀρχτέον ἐστὶ λαβόντας, ατοὰ ἀρκτέον ἐστὶ λαβοῦσε 

εἴ ἀθθεθαὶ, 864 σαβοπεθῖμ Ἠλ}15 ταὶ ποπάπτη Ρ]απα Ρεοσίρεχὶ, 

ΟΑΡ, 1]. Ῥ. 78» 26. σκεπτέον δῖο Αχ. 2. Οβίεσυὶ ληπτέον. 

Ῥ, 8, 17. κοινωνῶν Ρ 2. δ. κοινῶν. 

Ῥ. πῆς 50. πρωρευς Α .. πλωρεύς. 

Ῥ, ηθ, τ. ὁμοίως δὲ] ΥἹοίογλ5 [ΓΟΥῚΡΠΕῈ ὅμως δ. κ- ηποὰ 

χϑοθροσιηΐ ϑοηπ. εὲ Οογαῦο, 

Ῥ, γθ, 10. τὸν δ᾽ ἀγαϑὸν --- τελεϊαν] Ηδεο Δ᾽΄απὶ Δ 

δλ1.2. ἴῃ Ρ..2,5,4 ἢο ἱεραπίαγ: τὸν δ᾽ ἀγαθὸν ἄνδρα Φαμὲν κα- 
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τὰ μίαν ἀρετὴν εἶναι τὴν τελείαν. Το Ἰρίξιν τϑοϊριοπάπτη εξ. 

{Πποῖὶς νευρὰ ἱπο]πιἤππιι5 4ππᾶ6 6χ ἴπβαπὶο δά γψϑίθγθμῃ ἐσδηδὶᾶ- 

εἴοπετα Γαρρ]θνεσδὲ ῬΥΊπατι5. Ὑ ἸΟΙΟΥ 5. 

Ρ. γθ, τι8. ἐπεὶ δὲ] δῖο ἀπέϊαιι:. δοηπείάδσαβ εξ ΟοΥαὅ5 

εἰπεπ ἀδιϊοπθιπ ϑυ αν ἐπειδή δα ορὲανυπηΐ, 

Ῥ. 76, 22. πόλιν͵]Ί Ῥ 1. πολιτείαν, δ᾽ ἴπ τπδΥρῖπα πόλιν. 

Ῥ. γ6, χζ8. τεὸν κΚὐτὸν ὃὲ τρόπον] 91. Α :-. 2. (θσσαῦ 

ΘΥΙΡΟΥΡΙι5 4π| ὃξ ἀδβεῖίε ἀἸοϊὲ ᾿π Α 2.90 [πῃ Ῥ 1. 2. 5. δέ αθεῆ, 

δεοιῖ [ππὶ δἀϊΐογαβ ἃ Ὑ]Ἱοίουϊο ἱπάθ. 1)6 δέ 1π ἀροάοῇ 1ᾶπὶ 

ἀἸοίπιτα ἃ πο} 15 οἵ. 

ῬΡ. γ7. 56. ἀναγκαῖον εἶναι φρόνιμον] Ῥ τ, εἶναι ἀ- 

ναγκ. Φρ. 

Ῥ᾿ 75 6.0 τοῦ]Ἵ ΑΒεοῖ ἃ Ῥ 5, 

Ῥι 77; 8. πολιτικήν] 810 Α 1. 2, Ὑιοίοτιπ5 εξ οοάϊοαβ 

αὐϊάατα (αὖ νἀ θπι τὺ πολεμικήν. 8684 ἱππικὴν καὶ πολιτικὴν παιδεύ- 

εσϑβαι εἰ τε θπς Β61116015 ο Ῥ8οῖβ8 1πηι1ξα,. 

Ῥ, 77, το. μὴ μὸι κτλῆ ΟΕ ϑίοβδε ΕἸου. ΧΧΧΧΥ. Ἐσδρτη. 

Επτυὶρι. εκ Αβοὶο ὙΠ]... ἀρὰ Μηθργανίππι. [πῃ Ῥ 2. μή μοι κα- 

τακόμψ᾽. Ῥ κόμψα. 

αι, δὲ] τ. δή: 

Ῥ, 77: 12. ἀρετὴ] ΑΡΕΗ͂ ΔΙ 1. Νοπ χηᾶ]6. 

Ῥ. 77) τή. ἁπλῶς ἂν εἴη πολίτου] 1 ἂν εἴη ἁπλῶς 

πολίτου. 
͵ 

Ρ. γ7, τά. τινὸς μέντοι --- ἄρχοντος πολίτου] ἑΒ 1 

τινὸς μέντοι τοῦ δυναμένου ἄρχειν μόνον πολίτου" οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ ἀρ- 

“οντὸς καὶ πολίτου; 1 ἸπᾶγΥδ. γὙ0. τινὸς μέντοι πολίτου; Ἔχρίὶτοα- 

ἐοπ5 οδιία δάἀάϊία εἴα νἀ απ αῦ γουρθα: τοῦ δυναμένου ἄρχειν 

μόνον. ἴπ Ρὶ ἡ [οὐἱρίατα Ρ᾽΄ 1 ἴπ τπαύρὶμθ ἸθΡῚ ΙΓ. 

Ρ, γγ» 16. Ἰάσων] Αι Ἰάσσων. Εδάδτη Ρᾶ4.110 ῬοΙξ Ῥχὸ 

ἄρχεσθαι καλῶς, ἄχεσθαι κ. ΘΕ ῬΥΟ κατίδοι, κατοίδοι, 81 ἱγδρὶ- 

οὐατ Ζαίομπθπι (ν. Επισρι4, ΝΜ 64. 5560. Ῥογί.) 1π|61}151 νο]αλ εξ 

Αὐτο ες ]εβ,, [οὐἹΡΠΙΓοὲ Ἰάσων λέγειγ ποὸπ Ἰάσων ἔφη. Ἰριέαχ [ἐτ- 

χπὸ οἱξ ἀς Ιαίοπε ΤΠπεῆϊαϊο, αποῖα Αὐιποίθ]ος ἈΠ. 1,152 1 1[ατι- 

ἄανι!: ὥσπερ ἔφη Ἰάσων ὁ Θετταλὸς, δεῖν ἀδικεῖν ἔνια, ὅπως δύνη- 

ται γαὶ δίκαια πολλὰ ποιεῖν. Οἷο. 46 ΟΕ 1, δ5ο. 

Ῥ. 77, 17. τύραννοι] Ρ ἃ. 2, τυραννεῖ; [ςἃ πὶ 2 Πιρχᾶ 
Γογιρίπιτῃ οἵ, 
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Ῥ, 77. 2886. Ἐπεὶ οὖν ποτε δοκεῖ ἀμφότερα] Ἡδοο 

τπα]θ 1π|6]]6οία [πὴξ Ρ ᾿πίουρυοιῖρας. Αὐἱποίθ!ος ἀοπηοπίξγαϊα- Ἵ 

τις οἰδ, νἱχεπίθηι ΒΟΠῚ Οἷγ15 οἰϊαπὶ νἱσέαίθηι Βομπὶ νἰσὶ οοΙαρΡ 6- ᾿ 

οἷϊ. Νατα θοπὶ ΥἹΣῚ 1ᾶτι5 ΟΠΊΠ15 1π 115 ν σα τι οοη ΠΠΕ, «]- ᾿ 

Ῥιι5 ἰ5. σοπ[ρ᾽σια5 οἴ ἀεθεῖ, 411 δὰ σϑηηρι ΒΒ] σαχπ ἀοοθάδγα γος 

Ἰπουϊξ; [ἡ ΟΠ οἷν]5 ΨΙΓ 5. ΘΟΥΠΙΓΠΥ δἰΐασ 1π ουράϊεπάο. Μπ- 

τιογὰ δπΐπι γευᾶθ γοὶρι ] θα (πολιτείας) αὐ Ταπιρας [απί. Οαπας 

Δαχὸ Παδο ἀπὸ ρευίρίοιια ἢπέὲ (ἐπεὶ οὖν δοκεῖ ἀμφότερα), δἰίαπιςς 

ΕἸΓς νἱσιαΐθμι ᾿παρὶ γαξιι5., αἰ Ἰαγα οοἰθγοχιιμι οἰνίπτα, αἱ χπᾶ-᾿ 

Εἰἤγδαθιιβ ορϑάϊαπε, 6. οἰ γὶβ ὑεσα ΒΟΠῚ (ποι 14 χπογαΐμπι 

ΕΠΪς. οροχίεξ. πὸ πιοάο ἰρίε αὐἀπηπιταπάδθ τοὶραθ] θα 

Ῥο[οἤαίεπι ἴπ [6 [πἰοῖρετα πποΐο ππαρὶσδιῖθις5 οὔατα ΡΟ) 

γιχειίθπι ἱπ πίγααπαο πα υἱσιιΐθ οοΥμῖ: ἠαοὶϊα 4πϊἃ ἱπᾶθ 

οοπίδαιαίατν ρα νά δα5. ρίαν ἀμφότερα ν. 95 ἰάοεπα Πρπὶβοαξ 

φιοά. ἀμφότερον Ποτιηογίοαῖπ 1]. 111, 175. ἀμφότερον.» βασιλεύς τ᾿ 

ἀγαθὸς γρατερός τ᾽ αἰχμητῆς, Οοταῦς 1ὰ τπα]ορθαῖ: ὅτι οὖν ποτε 

δοκεῖ ἕτερα καὶ οὐ ταῦτα..-. ἐντεῦθεν ἂν. κατίδοι τις: πᾶ ΟἘ- 

ΓΟΆΥΙΟΥ ῖη οἰϊᾶπὰ Πιιο Ἰοουτπ Γαοὶτιη. 
ἢ 

ΒῚ τη 25. ἰἀῆι ὁτερ᾽; Ριύ ἀμφότερα, ὙΙοΐοΥΣ οοάϊοαϑ5. 

ἀμφότερον. 

Ρ. 77. 28..ὄ λεγόμενα ποιεῖν] 810 Α....2. ΨιοΙ. λεγόμενα 

ἃ π΄. 5.15.; λέγομεν, ἃ π. φαΐάαιμη οοάϊορος [εἢ6 δυ]θατρῖο, απο 

Υϑοορουιπὲ ϑόππ. εἰ Οογαῦβ. {Ππῖοο νοταὰ οἱὲ ἰθοιῖο ΑἸ άἀϊ πάσα, 

Ῥ, η8, .. χερνῆτες [πὰ Ρ: χερνῆτες, [εἀ [ργὰ [ΟΥΡ πα 

χερνῆται. 810 εἰἴΐατα Ρὶ 5 ἴπ ἔεχι, Ἰά4τπ6 τη] 1π|5 εἴα νἱἀδίασ, 

Ῥ. γ8,2. τοὔνομ αὐτοὺς] τ. αὐτό Ν]οπίεοαϊ, , Οδίαιι"“ 

Ῥοπιιβ, Οοτγαΐϑ. 

Ρ. ηγ8, 14. καὶ ταξ. το λοχαγήσαντα] ϑεοῖμπΠε δομποὶ- 

ἄεγιιβ. [ΝΊΑ]ς. 

Ρ. γ8, ᾽6. λέγεται καὶ] δῖο Α 1, 2. Βὶ 2. 6. Οεΐετὶ ΟΕΠῚ 

ΨιΙοΐουῖο καὶ λέγεται, 

Ρι η8, 19. καὶ ἄρχεσϑαι καὶ ἄρχειν] ΡῚ καὶ ἄρχειν 

καὶ ἄρχεσϑαι, ᾿ 

Ρ. η8, “ἱ -- “4. αὶ ἀνδρὸς δὴ -- καὶ ἄρξεται} δῖο 

οοὔϊοοθ. Α 2 νυ. 94 ρῖὸ τοῦ ἀγαθοῦ παρεῖ τοῦ ἀγαστοῦ, Υ ἸοΙΟΥΙ 

οοάϊοοβ νῸ 31 ῬΥῸ ναὶ εἰ ΡΥΔΘΡοπὲ καὶ εἰς. Βομ ποι ἀθσιιδ., “ΘΠ 

[Γδεαέι5 εἢ Οοχαῦς, καὶ ἀπο ἀνδρός γ. 21 οομέχα ομηπίμπι οοάϊν 
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εἰπὶ οοπεηιπι 46] εν: οἱ τοῦ ἀγαθοῦ ν. 246 φῬοίξ ἐλευθέρου δέ 

ν. 25 οο]Ἱοοᾶνιῖ. επιοπῆγαι Αὐἱ οί], σαεηπδεχποάπηη [ι- 

Ῥτὰ αἰχὶ, νἱτιαΐεπι ΒΟμΙ ΥΨἹΓῚ εἴα τὴν ἀρετὴν τελείαν; [6ὁἀ Βοπὶ 

οἶν!5 πρὸς τὴν πολιτείαν (Ρ. 76, 7. 10.) Θπππι νεσὸ ἄπρίεχ δὲ 

γισγέμς οἰνίοᾶ (δύο εἴδη τῆς ἀρετῆς τῆς πολιτιχῆξ)» ΥΙΓΐ5 τοῦ ἂρ- 

χόντος εἰ νἱτίιι5 τοῦ ἀρχομένου ; αππιτπηι6 τπᾶρὶἤταίμς (ὁ ἄρχων) 

ἀϊδάειη νἱσέμιθιι5 ρτδβαλίμβ εἴα σεθθαῖ, ἡπ]ΡῈι5 νἱτ ΒΟΠπ5 οοπ- 

Γρίοπαβ πε, τηδρηγαϊα δπ θαπ θεπθ ἔπηριὶ ποῖ ροίπεὲ, πιῇ ητ1 

εαπΐεα ἐἰσοοϊηϊαια οΡεάϊεπάο ροίμονιἐ: οοπίθαθη5. εἰ εἰταπη 

υἱτὶ Βοπὶ νἱσίαίεια δοπὶ οἶνὶς νἱσέμίοπι ἰπὶ [8 ΘΟΙΊΡΙ 6οἰϊ (Ρ. 78, 

21 καὶ ἀνδρὸς δὴ ἀγαθοῦ ἄμφω.) Αἰαᾳπαϊ (ἰἰᾶ ἱπέετί Ρ. 78, 21) ἢ 

αἰνετνία εἰ ἰεπιρευαπῆα δὲ {116 6]}115 411 Ρᾶγοϑῖ Πππρουῖο, ρου- 

Γρίοαπατη εἰ οἰΐαπι νἰστὶ θη, ἀϊιπι οἷν5 Πέ, νἱσίπ 5 Ρ]αταβ εἰϊα 

[ρβοῖεβ (δῆλον ὅτι οὐ μία ἂν εἴη τοῦ ἀγαθοῦ ἀρετὴ, οἷον δικαιοσύ- 

νή. ἀλλ᾽ εἴδυ ἔχουσα, ναϑ᾽ ἃ ἄρξει καὶ ἀρχεταὴ. Ψ|άες τεῖτατ 

γὰρ Π|πᾶ ν, 22 τποϊοἰξαμπ εἴθ. Ναπι καί ροΙξ ἀρχικῆς αα ἐτε- 

ρον Ῥευίπεῖ, ἰριίπαυ γάρ [εοἰτπιπτηπ5. 

Ἐν ηΒ,..46. ὥσπερ] Ρι ὡς; ἵπ τπᾶτρῖπα: ἄλλως ὥσπερ. 

Ῥ, η8,.28. ὥσπερ] 1 ὡς. 

Ῥι, η8, 28, λάλος) δῖ. Ρ «ι εἔ οοήϊοθβ δεραινεάδο ΡΒ 4 ἀ- 

λαλος: Β 2. , ἀλλοφζὺ 1... 2 ἄλλως. 

Ρ͵ 79, 56. αὐλοποιὸς γὰρ] ΒΡ: γὰρ αὐλ. 81. εἴτάπι ἰδ- 

ξεπάμπι εἰϊα πὶ Ρ 4 πιιπηθτὶβ ἀρΡρΡΟΠ 5 ποίδίμχα εἰ. 

ΟἈΡ, Π], Ρ,79.9. Ως ἀληθῶς γάρ' πότερον) δοπηοὶ- 

ἀοτι5, αποη [εα!ΐὰγ ΟΟΥ., πότερον ὡς ἀληθῶς, ἀεΐοϊο γάρ. 

ἘΠ’ ἀποριῶν [ΠΡΡΙΕΒΙ5: ὡς ἀληθῶς γὰρ ἀπορεῖται, πότερον ντλ. 

Ῥ, 709 156. τὴν τοιαύτην) δόἢαι. ἐξ οχδᾶβ τὴν αὐτήν. 

Ῥ. 70» 16. συμβαίνειν͵ὔ Α χ συμβαίνει. 

Ῥ, 70. 21. ὑποθέσεως [ππρτ. προθέσεως. Οαἰαι θοπιις πτᾶ- 

Ἰεθαῖ προσϑέσεως. 

Ῥ᾿ 70, 56. πορνηὴ. Α κ: 20 42. ἃ. χϑινρί, 

Ρ, 8ο, 7. δίδονται ΒΡ 42 γίνονται. 

Ῥ, 8ο, 12. καὶ οἱ πολλοὶ] Οοταξϑ καὶ πολλοί. 

Ῥ. 80, 51. δ᾽ ὄχλου] δῖ᾽».ᾳ Α΄, ζ' σοίοσὶ. Ϊνῖα]ς ϑοπτιοῖ6- 

χυβ δέ (αιιοά τρίς ἀδ]ονι!, [εαιιομὶς Οοταῦ) ἴπ Α 2 ἀθοῖΐο ἐτοῖε, 

Ρ. 80, 25.0. γυναικῶν] Α ς εἰ Οοχαῦςἑ “γυναικός, 1) εις 

2 
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Ῥτὸ ἀμφοῖν αὐτῶν Βοῃποίάοτις εἰ Οογας οαση Ῥευΐζουΐο δᾶ Ἀ6- 

1Σαπ. Ὗ. ΗΟ ΥἹ, τὸ. ἀμφοῖν ἀστῶν τεσερεσαπί, ἸΝ7α]6. 

Ῥ. 8ο, 28. 206. [ὡσεί τιν -π ὁ τῶν τιμῶν μὴ μετά: 

χον] Αἷ΄| 4. Οὐᾶδ τιοῖ5 ΓΘ] τι ἤ πηιι5 1ῃ Α ι. 2. Ῥᾳ, 5. 5 Ἰερᾷπ- 

ἐὰν ῬΟΙῈ συνοικούντων ἐστίν ν. δι. δεᾷ 1η Ῥ 1 πυτπουῖὶβ Παρτὰᾶ 

Γοχὶρ ας ποίδμιπι οἱ σθοιῖα5 ΡΟ “Ὅμηρος ἐποίησεν 1π!οτοπᾶδ εἰς; 

4ιο Ρυϊτηιιβ ἴδοι! δ ]Ραγσῖ5. Αἀάϊξαμα π᾿ τπαγρῖπα οἵδε νἱ- 

ἀδίαγ ποὺ [ὉΠ] ]ὸπ ἃ ΠΙΡταυο αιιοάατη, 4π| ἱπάϊοατο Ἰοοαπα 

Ποπτουὶοιτῃ (Ϊ]. ὙΠ], 6442. νο]οραὶ, αὸ ἀδῖπᾶς ᾿περίπιπι Οοοιασ 

Ῥδίϊε Ἰοοιτη. 

Ῥ, 8ο, ὅ2. τὴν αὐτὴν Φετέον] Οὐοταῦς τ. αὐτ, ἀρετὴν 

ϑετέον, 

Ῥ, 81, 5, κονκεῖνος Ρ 1 κἀκείνης; [64 Πιργὰ [ΓοΥΙΡ απ ὁ, 

Ῥ. 81, 4. καὶ κύριος 8190 Αι. 2. 86 ἱπ οοἰευῖβ δἀϊ- 

ΠΟ τ5. (οὲ Ῥα, πὸ υἱάθιιν) μοί κύριος [6ααῖμπιγ ἢ δυνάμενος " 

αἶναι βύριρος. 

ΘΑ͂Ρ. ΠΕΡ. 81; 9:. Ἔ ΕἸ ἌΡ ΟΨΕΤΗ 

Ῥ. 81, 15. δημομρατικαῖς 510 501Ρ., δεῆπ.» Οογδὅϑ. 

Βεπδ. Ῥοΐϊοα νυ. 1ῦ ρχο τὸν αὐτὸν δὲ Οαἰδαϊομτι5 τπδ]ο]γαῖ : τὸν 

αὐτὸν δή. 

Ῥι ϑὲ» 1γ: δ} δ1. ΑἸ. Ὁδτδξϑῖν ΘΕΊΕΙΙ δῈὲ 

Ῥ, 81, 19. Εἴρηται δὴ κατὰ] 815 Α΄. 2. Ρ ὁ εἴρηται 

ὃς καὶ κατὰ; φαοὰ Ὑδοθρὶξ Οογαῦς. Οὔ οσῚ εἰρήτᾶι δὴ καὶ κματᾶ. 

Ῥ. δι; 50. οἱ κονομίας] Α 1. « οἰκοδομίας. 

ἰ Ῥ. 18, 21. καὶ ὅτι] 8510.Α 1. 5. Οεἰοτὶ ἤπε καί, 

Ῥ. 81; 25. περὶ ἀλλήλων] Β510ΧΑ 1. 2. Βα ([δὰ [αρτὰ 

[οὐἱρέατα πὰ Ρ αὶ παρ᾽). Οεἰδυ παρ᾽ ἀλλήλων. 

Ῥ. 81, “8, ἴσως γὰρ -- μόριον] Ηδερα ϑδομπεοιάδσις εὲ 

Οογδὲς Ῥο[ξ κοινωνίαν ν. 429 ΟΟΙ]]ΟΟαν ΘΥΠΠ , 

Ῥ. δι, 56.ι. ὑπερβάλλῃ] Ῥ δ ὑπερβάλῃ. Ῥ α ὑπερβάλλει, 

Ῥο 86 5... ὄ ἀρ ξ γε1 810» Α σ᾿ 5.5: Ἰ Θ σ Ὴ Ν 

γε. ᾿εϊδνοχμξ Ὑ1οῖ., δομη., Οογαῦθ. Πεῖπάθ τὸ διελεῖν 

ΡΥ. Ὡ]ᾶΥβο διελεῖν. 

Ῥ θυ, 4. "'διδριξ ὁμεϑα7 810 αὶ 1. 2 }Ὀ}Ὲ εἹ δ: 4. ϑ0ππ,, 

Οοτγαῦβ. Οοἰουὶ διωριζόμεθα, Ῥγδοίοδπϑ τε Πχππσα ἐπα! οίπιπι οἰ 

Γευπαουιθτι οἷα ἀθ ΑΥτῆοιο]5 χαϊΐοπ οοσᾶχὶ απάϊίοχίθιις γοτα 

γε ραίςος ἀπΠ}6γ 6 πε]. 
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, ΒΒ. 85; 52. ἀσφαλείας] 810 Α 1. 2 οἵ Ὑϑοθηξοτας εα]- 

ἐἴοπθ5. ϑεά Ἰοσοπάπιπ οὐδὲ οαὶπ Ρ 1. 2. ὅ. 4 ὠφελίας. 

ΠΡ ἃΣ. 26: κα 9» ὁμοιότητα] οί πᾶς γοοϑβ ἃ ϑοῆποῖ- 

ἄετο εἰ Οοταὸ δάϊιίμπιτη εἰ ἡ πολιτεία; [6] εχ πολιτικὰς ἀρχὰς 

γ. 24 [πρρ]θμάμτη ετὰξ ἡ πόλις. 810 Υ11|, 2 αἱ εὐδοκιμοῦσαι τῶν 

Ἑλλήνων ([ὁ. πόλεις). 

Ῥ. 85. 29. ἐκείνου συμφέρον] 501. τηδ]εθδὲ κοινῇ δ.» 

Βομποίοτπβ οἱ Οοτδᾶβ ἐκείνῳ. 

ΡῬ. 856, 4- ὅσαι ὃξ τ9]1 ὙΥἱοροῖ,., δοῆπ. δ Οουδᾶϑς. ἤπο δῖ- 

ἔϊοι]ο, 411 οἱξ ἴῃ ΟΠΊΠ]θ115. 

Ρ, ὃ5, 8. 6. πᾶσαι; καὶ παρεκβάσεις Τα ροπάπτιμ 

Ο͵Ίαὶ οὐτπ Β' 1. 2. ὅ ἡμαρτημέναι, καὶ πᾶσαι παρεκβάσεις. 

Ῥ. 85, -΄ττ. διορισϑεισῶν}] Α 1. 2. Ὑ1οῖ. διωρισϑεισῶν. 

ΟΑΡ.Υ. δε ἴπ Ποὺ οαρίΐα ἢ Αὐμοξθ]ο5. Ἔχ ρ απ απ αυν 

ΟΡΘΥαθ Ῥγείϊππι Τἀοϊδὲ, ἢ α1ι15 Ομ πὶ 115 ΘΟΙπραταυ υξ, απᾶο εἰ8 

δοἄοια ἰοοο 4.5. δὸο ἀοοεμπιρ ΕἸπιο. Νιο. ὙΠ|. 9. τὸ εξ 

ἘἩΠείοτ. 1, ὃ. 

ΡῬ. 85, τό. τοὺς πολλοὺς [[Νῖ416 δοῆπ. εὲ Οογδὃθ δτ[1- 

ΘἾΠ]πτπ ἀ 6] αν θυ ἢ. 

Ῥ, 85, 25. τῶν ὀλίγων] τῶν Δεῖ ἃ Ῥ΄. Βεπα. 

Ῥ, 85, δι. ἀλλὰ μάλιστα͵] Οογαῦθς ἀλλ᾽ ἡ μ. - ̓ποου- 

Πάοταϊο. ϑϑηΐι πιὸ οἷδ :; πὲ οὐππῖπο ἀ1ΠΠ10116 οἱ υἱσεπετι5 οχ- 

ΟΟΙ]εγα: 1ἰὰ Ῥγδοοῖριιθ ουιπάϊπθ. Ναπι ἴου 5 εξ πα] ἐϊπιάο, 

Τη 6] Προπάππα εἰξ δαΐθη πὸπ ἀἴοογα Ατσιποξθίθια ἀγάπα τοἴὁ 

Του ππιάϊποιη, [δὰ ἀ1ΠΠ 0116 οἵα απ! ποσο ἱπίευ [ογἕβϑ. 

Ρ. 84γ0,1. μετέχουσιν αὐτῆς [Δῃαθῖμτ5 δάάογα γο- 

1εθαὶ μάλιστα, ἢπα οδπία. 

ἘΣ 86. ΟΣ διδ νὰ μικρόν] 810 ἃ 1. 2, Οεΐοσὶ δεῖ 

ὃξ μικρῷ. 

Ρ, 84, τιἴ|κ᾽ περὶ, ὁκάστήν μέϑοδον͵ Οὐογδδδθ, χπδ]ῈῚ 

ὄδῳ ῷ. 

Ρ. 84, ιτ6. δεσποτικὴ] 5010. οομ]. δεσποστικήῆ. Ησοα 

περὶ ἕκαστον (ν61. ἑκάστου) με 

αὶ γερο, {Ππ4 ἃ ποιπὶπθ οοπίογηπαίιι. ϑοημ Ἰρὶἐαν εἰ: 

" συραννὶς τῶν πολιτικῶν ποινωνιῶν μοναρχία ἐστὶ δεσποτικὴ» ΠΟΙ 
΄, Ω Ε Ν « , - - μ - 

τυραννὶς μοναρχία ἐστὶ, ἣ δεσπόζει τῆς πολιτικῆς κοινωνίας. [Ιριϊαχ 

τοπομάᾳ οἷν γα]ραία Ἰθοιῖο, 

7. ὦ 
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Ρ, δέ 52. ὅταν 7) Ρ. ὅταν εἴη. Απίοα ν. 81 Ῥ͵Ὸ πό- 

λεως δ0ῃπ. εἴ Οοταῖς πολιτείας ἤπια απιοξογηαία. 

Ρ. “84, 25. συμβαίνγ] δ). 60}]. συμβαίη», ϑοῖπ, εξ 

Οοταὸς [οΥἹΡίοσιιπε συμβαίνοι. 

Ρ. 84, 29 προδαγορεύ} δὶς Ῥ.Ὶ προσαγορεύει Α 1. 

8 προσαγορεύοι Ῥ 5. 5 γΙοῖ. 1Ἰάφιπι6 γεοϊριοπάμπτη εταΐ. 

ἘΠῚ 85 2 οὕ εὖ που Ὁ δῖο Βκα:  η 15 Β ριοτ- 

118 ἀεεῇ. 

Ρ. 85, 9. πολλοὺς δ᾽ εἶνα. ϑοῆπη. εἴ Οὐχ. ἤπε οοάϊ- 

οὐ αποϊοτγιίαΐα πλείους. 

ῬΥΒΕ: υἱδρω θᾶ ξ7 δίδ ΑΤὰ' 5. Ἔα 5, ὙΨΙΘΕ ΒΌπτς ας 

διαφορᾶς δυ1Ρ.; τὰς ῥηθείσας ἀπορίας γίνεσϑαι Οοταῦθ. δεὰ 18 

Του ρΡΤεὶ τῆς διαφορᾶς, 

Ῥ. 85. 5. οὐ πᾶν τὸ κυρίως δίκαιον) Ρ χα οὐ πᾶν 

νυρίως τὸ δίκαιον. Ῥιεδοῖο. 

Ῥ Ὁ. ἀΣ τσον 1 δίν αὐ 0] ΘΙ ΑἸ αν 

ϑδεά οεἰοσὶ ἱπήάθ ἃ ιείοσιο τὸ ἴσον δίκαιον; δονεῖ ἴσον τὸ δίκαιον 

εἶναι Εἰξ ῥτὸ τοῖς μὲν ἴσον τι δοχεῖ κἡὶ δικαιοσύνη εἶναι. ΟΥ̓ Νίαρπ. 

Ἱνγίου. 1, 54. ' 

Ρ.- ὃ5,. 26. γὰρ] Οἰπῆαπε ἤπρτ.,, ΓἄταβΒ., δοηπεῖά,» 

ΟὐογαὄΞ. 

Ῥ θ5. 20: 50. πλεῖστ ον Ιλ ΘΑ Ἐ Ἔλε 

πριταὶ φαῦλοι. το οὐστ᾽ τάοτα ἐοάθχ οὗστε. 

Ῥι.85, 56. “δίκαιον τισὶ] ΟΕ. Νίαρη. Νίοσ. 1, 564. ἐτεὶ 

οὖν ἡ δικαιοσύνη ἐν δικαίω καὶ ἔν ἴσω καὶ ἐν μεσότητι τὸ μὲν δίς 

μαιον ἐν τισὶν λέγεται δίκαιον, τὸ ὃὲ ἴσον, τισὶν ἴσον, τὸ δὲ μέσον, 

τισὶ μέσον. 

Ῥ: 86. χὐ -ἪἬΓ9 κοῖς} ΣΗΤΟΑ ΝΟΣ" Υ Οὐ πον 

Ἰγῖογ. 1, 54. 

Ρι. 86, 5.. τὸ λεχθὲν] Α 2 διὰ δὲ λεχϑέν πιαῖδ, 

Ῥ, 86. 8. ἐλευϑέριοι 81. ἃ 1. 2. ΡΨ: ὁ ἐλεύθεροι ΒῈ 

ϑλευθερίᾳ Ὑ1οῖ, οἱ γχασομίίοτεβ, Ἐλευθέριος πἴο ποῖ εἰξ πταβηϊ- 

οὐδ. τι! Ναρμπ. ἸΝΙοΥ. 1, 54 ὁ ἀναλίσκων εἰς ἃ δεῖ καὶ ὅσα δεῖ καὶ 

ὅτε δεῖ» [εὐ δηϊπτας ΠΙΡΟΥΑΙῖς (ἔλευ δέριος) εξ ᾿ῃβοπῖαπι» ἀϊ- 

δηπιπι οἶνα ΔΠ]ὸ γχεὶ Ρα Πα 6 ΡορμΪατίσ. 

Ρ. 86, κι. τὰ τῆς κτήσεως] ϑ8ῖ0 Α χ. ([0. ἐστὶ) Οοἰετῖ 

ἤπε τό. 
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- ΝᾺ .8δ, 15. ἐπιγινομένων Οογαῖς τπαϊεβθᾶξ ἐπιγε. 

γομένων. 

Ρ. 86, 156. μόνον ἕνεκεν] Ρχ ἕνενμεν μῆνον.. Νίδλλον; 

ααοα [εὐπϊξατ, ἀρ 61Ὁ ἀν δά. δοῆπ. οἱ Οοταῖβ, 

ῬΟ 86." 25. Τυῤῥηνοίῇ ἡὴῬΡ ι τύραννθις 

ῬῸ 86,;.25.. καὶ σύμβ ολια ] καὶ ἀεοοῖ ἀριιὰ ἃ τ. 2. 

Ρ.. 86, 28. ἑκατέροις) ϑυθαγριας,, βίδα μομας, ὅο- 

χαὲς ἑτέροις 6Χ οο0π). Νία]6. 

Ῥ, 86, 29. ἁτεροι] Ρ σ' ἕτέῤοι. 

Ῥ͵ 86, 5ο. ἕξει μηδεμίαν] Α.1. 2 ἕξειν μὲ Ἦδεο νόχθᾶ 

χηΔ]6 ἀε!πὶ ἀρμα ὙἹοΐογπαα. Ῥγὸ ἀδιχήσῳσιν ν. 51) πὲ ΘΕΊΑ 

ἦπ Αὶ τ. 4.) οεἴδυὶ πάρ 4 ϑυ!ριγσρῖο ἀδικήσουσιν: ὙΥ. Ρ. ὅο85. 

Οὕατα Ρ 5 ρῬυδεβρϑαῖ ἀδικήσουσιν 14 τοοϊρ᾽απά τα δα Ῥαϊο: 

Ρ, 86,. 52. περὶ δ᾽ ἀρετῆς όΠηϊδ 1π| ταϊππΐίαιπ ΔΡ0- 

ἀοῆπ τπόμπῆγιπι ἱπέογιπο ρῥτοίαΐεοβ , [115 ἔαιπει ἀρίθ πέρ 

[6 οΟΠ]]Πραῖαθ. ἴρία νογὸ [(ευΐοσ σϑύαπ [ΘΠ ΘΠ ἸΑΥππησι “δ8 

1Ππᾶ ροΐδ περὶ εχ πποτα ατιίζοϊοἰ1ο ἴπ δροάοῇ ροίοοσα νἱάθβασ, 

Οὐαγα ποῖ Οριις εἰξ, πἘΓ πὶ Οοχαὸ ἀδ]θαμηπδ5.. Υ. Ῥ. 201- 

Ῥ' 87,..2. ἐπεμελὲς “Ῥ τ΄ ἐπιμέλειαν. 

Ῥ 817, 4. τῶν ἄλλων] Οοταῖς τῶν ὅλων ἄποϑεν συμμα- 

χιῶν. δου διάοσις σομπ)εοοσαῖ: γίνεται, γὰρ καὶ κἡὶ συμμαχία ποι- 
Θ νωνία τῶν ἄποϑευ συμμάχων, τόπῳ διαφέρουσα μόνον τῶν ἄλλων; 

οι ορὶι5 ταπξαϊΐϊουιθ. ἢ, ΝΠ, ᾿πηπῖῖ, ντγίπέοτα ὍΘ; Βα Δ ΠῚ ἔΠΥ 

οἶνε5 νε] ἀεοπάεδσγιο νἱυέμεῖθ ἐμ θαηΐαῦ, τοὶ ΡΆΡ]ΙοαΘ Πιτητηᾶπι 

ἔεγνατθ ποῦ Ῥοίζαμπἑ, πὲ δπΐπι ῬΥῸ τοραῦΠποα ἔοι ἃ οοἰοτῖβ 

Σοοι σὶρ ποι ἀἰϊνασίατα πιῇ Ἰοοο. ἴπ ἴ61}1 δηΐτη χεροαθ]οα πὶ 

πὸ εοἄοτααπα ἰοοῦ ΘΟΠ)ΠῸΪ νἱνηπν ἴπ ἔοθάογα νετὸ ἰοσο 

Γαμε ἀἸδ)πποῖ. Οομῇγμποιο: γίνεται αὕτη, ἡ κοινωνία συμμα- 

χία. τῶν ἄλλων συμμαχιῶν τῶν 'ἅἄποϑεν συμμάχων τόπῳ διαφέ- 

ρουσα μόνὸν. 

Ρ,.8ὃη, 6. Δυκόφρων͵] ἩΠιείοτῖο. 1Π1, 6. τὰ δὲ Ψυχρὰ ἐν 
σέτταρσι "γίνεται κατὰ τὴν! λέξιν. ἔν τε τοῖς διπλοῖς ὀυόμασι" οἷον 

Λυκόφρων, τὸν πολυπρόσωπον σὐρανὸν τῆς μεγαλοκορύφου γῆς --α 

Ῥϑιο ροί οἷν Λυκόφρων Ξέρξην πέλωρον ἄνδρα. 1Π,.90. καὶ δ᾽ εἰς 

Πειϑθόλαόν τις εἶπε καὶ Λυκόφρονα ἐν τῷ δικαστηρίῳ" οὗτοι δ᾽ ὑμᾶς, 

οἴκοι μὲν͵ ὄντες, ἐπώλουν" ἐλθόντες δ᾽ ὡς ἡμᾶς ἐώνηνται. Ἐ]αποῖι, 

δόρῇ, 1, τά. ὅπερ Λυκόφρων ἐποίησε προβληϑέντος λύραν ἔγκω- 
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μιάφειν. ῬΥο καθάπερ ξφη Λυκόφρων, πὲ Ἰορίίασ π᾿ ΑΙ 1, 4'. το- 

ομϊογος πᾶς ἃ Ὑ]οίΐουϊο καὶ καθάπερ ἔς Δ. Ὑ]άοΠαχ οἰΐατα Β... 

γκαὶ Πα 6Υο; ι 

Ρ. 87) το. συνάγοι] Β΄ 1; δ. δυναγάγοι, Ἔεπδ. 

Ῥ, η8, 1586. ἄποϑεν εἶεν .᾿Α 1. 2. ἄποϑεν ἦεν» ἀροτῖο Ῥγχο- 

ΠαΠΟΙα ΠῚ Ὑἱπο ῥγὸ εἶεν. Τοῖπάθ ν. 10. ὕγὸ εἰ ἦσαν ϑυ]Ρετ- 

Εἰτι5. σομ7)ΘοΙδ᾽ εἴησαν οἱ ἤὺ Ἰοριίαῦ ἴπ Ρ 1, ἘἨεοερίπι εἰ ἃ 

δοῆπ, οἱ Οοτγδᾶ. 

Ῥ, 87, 17. οἷον ὁ μὲν] δῖ᾽Ὃ6 ΑἽ, 5“. ὈΕΓΕΥΙ οἷον εἰ ὅ μέν. 

Ῥ, 88, 6. διαγωγαὶ τοῦ συζῇν]Ἵ Οὐοτδὸς ὃ. τῷ σ- 

Ῥ. 88, το. αὐτάρκους] Οογαῦς 60). αὐτάρκους ἕνεκεν. 

Ῥ. 88, 18: πλοῦτον ὑπερέχουσι] δοῇπ. εἰ Οογχδὅβ πλ, 

μὲν ὑπερέχουσίὶ, 

ΟἈΡ.ΥΙ. Ρ...88, “8. Ἔδοξε γὰρ, νὴ Δίκα ͵ δι6.Α χ,.2, Β 

λ. 2.5. ϑοῆπ. ΟοΥ:; [ε ὙΙοΙ. 501}. ἔδοξε γὰρ ἂν» νὴ Δία. 

Ῥ᾿ 80. 4. δι τρά (ἀπ ἢ ΘΊΟΓ Ααὺ, 2. Ὑ ῬὩῬ' τ, δι 5. ἀδέκουξ ὙΠΟΡΝ 

8.1}., εἶναι ἀδίκους ἤπιε πᾶσας ϑοῆπ. Οογαῦθ, 'Νῖα]6. θεἶπάθ 

γ. 6. ῥτο ἄρα Α 1, 2. ἄρα. 

Ῥ, 80, 6. δίκαιον ἄρχεινῖ Ῥ τ. ἄρχειν δίκαιον 6 Ῥο[εα 

γΥ- 7. Ῥτο ταῦτα ἴῃ ΤηδΥδ. γρ. ταῦτα. ς 

Ῥ, 80, τόθ. πάντα φαῦλα] Ρ.. φαῦλα πάντα, Ῥοῆεα γε- 

1Ὸ ῬΤῸ οὐ δίκαια, οὐ σπουδαῖα. 
Ἵ Ῥ,. 80, 18. το. ἄνδρωπον εἶναι, ἀλλὰ μὴ νόμον -- 

τὸ Ψυχὴν] Ἰία.Α «; (Α «“. δὐποαϊππι ἀπέ συμβαίνοντα ΠΟΙ 

βαρεῖ) Ρ 1, 5; 5. (δίευὶ νεῦρᾶ ἀλλὰ μὴ νόμον, Φαῦλον, γο[ξ 

περὶ τὴν Ψυχὴν ΟΟΙ]]οοάν το. 

Ρ. 80, 25. Περὶ μὲν οὖν] Α 2. τοῦτο μὲν οὖν. Ῥχο ἔστω 

δόμπ. εὲ Οου. ἔσται. 

Ῥ 80, 26. λύεσθαι καί τιν᾽ ἔχειν ἀπορίαν] ϑοῃποὶς 

ἄογιιβ εχ οομ]. λύεσθαι δεῖν καί τιν᾽ ἕχειν μὲν ἀπορίαν, “ Οοχᾶδοξ 

λύεσθαι καί τιν᾽ ἔχειν εὐπορίαν (ἃ. 6. εὐμάρειαν 1Π|, 1. Ρ. γά, 17)- 

σου απι4 ΠῚ νεῖ] της Ραμα {πρὶξ. Οἵ, Ρ..00, 20. ἹΜΠῊΣ λύ- 

σθαι ΔΒ ἀἸ]ηπὸ δἀάϊπιηι ΟΠ ν] ἀθειτ, ἡπι ἀπορίαν ποι ΡΟΙδ ἃ 

που 8 ΠῚ ΘΟΣΠΙΠΘΙΠΟΥΑΥ, πἰῇ δἀτίο λύεσθαι εχὶΠίσπαᾶτοῖ. 8)1- 

ΤΑῚΣ Ῥ. 96, 535. ἔχει γὰρ τοῦτ᾽ ἀπορίαν καὶ Φιλοσοφίαν 

πολιτικὴν. 



χὴν ΜΚ Ὁ 

ἀν Ὅ0 να. δ. συελϑόντας -- διάνοιαν Ῥ 2. σινελϑὸν- 

τῶν; [εἀ [ἀργὰ [ογιρέμππ ας. ϑομποειάθσιιβ εξ Οοχαὰ: συνδλ- 

Φόντων ---- πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντα αἰσθήσεις" οὕτω καὶ τὰ περὶ 

τὰ ἤθη χαὶ τὴν διάνοιαν. ΠΙαὰ καὶ ροίξ πολύχειρα δὲ τὰ δπίδ 

περὶ ἀοείξ ἴθ Α 1. 5 οἱ σοά!οιθιι5 ἀπίϊα 15; ποθ ζδοϊα 41ι15- 

απᾶϊα. ἀοΠάδγανεσιί. Συνελθόντων τὰ Ρ 5. ε[Ὁ οχρ]ϊοαῖλο, ἀ1- 

ΟἸΠΠΟΥ5. συνελθόντες). δὰ πλῆϑος ΡοΥ πα μ 18. 

Ρ. 9ο, τιθ. περὶ ἐνέων] δυ]ραγρίπα ο0Π). ἐπ᾽ ἐνίων. 

δον, .2 4. ᾿ἰρηδιδ, Ἔν 51ο. Δ. κ. σὺ βυχι οι: 5. ΜΊΑΣ 

[ΟῚ μηδέν. 

ἘΞ ΘΟ. 27. .ἀδεμκεῖν ἂν, τὰ ὃξ ἁμαρτάνξεεν] ϑοῆποί- 

ἄοτιι5 ἀδικοῖεν ἂν, τὰ δὲ ἁμαρτάνοιεν ἀα]είο ἀὐτάζε: δεεὶ ἐπῇᾷπι- 

ἀλνὰ5 Ῥεπάθι ἃ φοβερόν, δτιΐ [811 γερὸ αποὰ οχ οὐκ ἀσφαλὲς 

Γαρρ!]εθῖ5. 

ΠΟΥ Σ αν ρα, μια Οἱ 9. ἡ, σηεσ ἢ]  ΠΒὺχ αἴσϑησιν ἱκανὴν. 

δ σειν. ἰατρὸς] ἘΣ α ἰατρός. Βεδηο. 

Τ᾿ Σθχας 18... 01 αὐ τ περὶ πιά σία 1. 810. ΑἸύ ων 5. . Θοιδία 

ἤπα καί. 

Ρ. 91, “58.. οὔτι Οογδὲβ σαδίθραὲ οὔτοι. 

Ρ. οι, 82. ἢ βελτίους] Ῥατίϊομ]α ἡ. πιο] 5 ἀΡ6Π ἃ Ῥ τ. 

7... ἃ, »Δδ πν οιώνεε ο ξεταῦ τ δῦ], σε ΑΥ αἢ ἜΤ το Ἢ 

Οείουὶ ὁ χρ. αὐτῇἫ Αα αὐτοῦ [ὩΡΡΙ6 τοῦ ποιήσαντος. 

Ῥ. 92,11. εὐϑῦναι Ὑα]ρο εὐθύναι. ῬοΟΠΙ πα Βοθοκμὶο 

δίααίϑπαιιθῃ. ἃ. Αἴιοπουῦ. 1. Ρ. 505. ἡ εὔϑυνα δηδομιον ἴοτ- 

σπα εἴα νἱἀθέασ, ἡ εὐθύνη οοπίτα Ὑϑοθηθοῦ. δε ἀπαϊορίδθ 

ἀϊαΐδοι αἰ οαθ ππᾶρὶς οοπίεῃξαποιμη εἰ εὐθύνη. ΝΆΠΠΩπὶ 

δπΐπι, αποά [οἷατα,, ἀρᾷ ΑἸοο5. νοσαθη] πὶ 1π ὕνα νεῖ ὕνα- 

᾿ηνεπῖμιῦ, 6 ἀμυνα ποι δἰοο ν. ῬΠσυπ. Ρ. 95 ἴ,0}». δ 

ΒαΠπηΐϊ. δά Τ πὶ. Ρ.: 26. Οοπέγα πορύνη » αἰσχύνη.) ταμύνη δἴο. 

ΟἸδιποθγοιη ἀρὰ Αἰξοοσ ΤΌυπηα αἱ εὐθῖνας τπρίαψιιο. ἀπίορο- 

γοπάα οἱ [ογιπᾶὰς αἱ εὐὔδυναι. 
Ἢ : 

Ῥ, 92, 17. ἔχουσιν] Τίὰ Α τ. 2. Ῥ' “5... ΟεἔοΥῚ ἄρχουσιν, 

Ῥ. ο2, 18. μεγάλων] 1 μειφόνων τηΐϊπιι5 ΒΕ. 

Ῥ, ον 19. ταῦτ᾽ δρ ὼς]. δ08πη. 6 ἼΘοΥ. τόὐτ᾽ ὃ. 

θὸ ρα,.ο8,. ἐχοντων] Θ1ῖο Αι. 2. 2, 5. Οείεχὶ ἀρχόντων" 

Ρ, ο5, .. ἐξαδυνατοῦσιν͵] ἃ 1 ἐξ ἀδυνατ. 

να. ἸΘΑΡΟΝΕ ΠῚ 



5300 ΔΑΙΘΕ ΘΕΈ: ΞΡΌΒΕΨΡ,; 

Ρ. 9ο5, 6--ϑ. ἀλλὰ γὰρ -- ἢ ἀδίκου (7 ϑοππεῖϊδοτις δος 

Ῥοίξ οὐ δικαίους ν. 12 δά ἤποῖπ ΟΔΡ115 τϑ]οοῖ!. δεά νεῖ] ἤο ἤα- 

Ῥεγνδοᾶμθα Ἰρῇ νι ἀδηασ Ππᾶθοὸ νεῦρα δὲ τηᾶ]θ οὰπὶ σους ποχᾶ. 

Οὐοτδὲβ νεσὸ ΡὈΥΠΠ ΙΠππὶ ογάϊπθηι [αὐναν1ξ, ἱπνθοία ροϊ γάρ ν. 6 

εἰ ραν τοιι]α' (ἀλλὰ γὰρ εἰ) δ᾽ δσοπητπηαίς ροϊξ ἢ ἀδίκους ν. 8 ροΠπῖο. 

δισαχηδιπ ΠῸῚ γἱάθο, 4π86 οχίοοαπθα πὲ; ἰβίίαν ποη Ορι5 τπ6- 

ἀϊοραπιοπῖο εἢ. {ΠῈ γὙϑυππ ΡαΡ]Ισατιτη ναγία [ἀπὲ βεπεσα, 1 

οἰϊατα Ιεβαπι. Αἰ4π1 Ιερὲ5 τϑὶρυῦ!]οᾶς [πὲ δοοοιπτποάδπάδε. 

Ῥεγίριοππχα δἰἐ ρίξαν ἰθρος δὰ 4πι86 οἰ ν τα 15 ΡΘΥ 115 ἀ απ τ 

γΙΠοΙαβ εἴα, 4ππᾶθ 7.5 εἰν ται θιι5. 165. 

ΟΥΡ ΜΡ 55...26. τ γα  ἀχὶ τυδὲε τὸ ΘΝ δε, 

ον Ῥετάπει Ἤνο Ἰοοιις Ῥ]αίοπίοας ἌΡ. 1, 7. ῬΞ 5585. Ηΐ- 

νίξατο ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὡς ἔσιμεν, ὁ Σιμωνίδης ποιητικῶς τὸ δίκαιον 

δ᾽ εἴη," διενοεῖτο μὲν γὰρ, ὡς Φαίνεται, ὅτι τοῦτ᾽ εἴη δίκαιον τὸ 

προσῆκον ἑνάσπτω ἀποδιδόναι " τοῦτο δὲ ὠνόμασεν ὀφειλόμενον " ἀλλὰ τί 

οἴει, πρὸς Διὸς, ἦν δ᾽ ἐγὼ, εἰ οὖν τις αὐτὸν ἤρετο" ὦ Σιμωνίδη, ὶ 

τίσιν οὖν τί ἀποδιδοῦσα ὀφειλόμενον καὶ προσῆκον τέχνη ἰατρικὴ καλεῖν 

ται; [6 δρμὰ Ρ]αίοπεια ἀϊνεσία εἱξ οομἤγποο. ΝΟΙΔ ρῖαῦ 

οασα ΘΥ ΡΌΓΡΙΟ ῬΤΟΠΠοΐᾶγα τὸ τί γὰρ καὶ τίσι τὸ δίκαιον, 

Ῥ, οὅ, 28. καὶ τὸ κατ᾽ ἀξίαν] Οοραΐαια ἐο]]οπάδπι δ6π- 

[δὲ σατὰ δομπείάεσο Οοταῦβ. Οδιιίατα ποῖ νίάθο. 

Ῥ. οά, 20. 21. κατὰ μέγεθος ἢ ὁδί) Πδοο νετρὰ ἀοίππε 

αν ΜΔ... ὦ. 

Ῥ, ο4, 21. ὑπερέχει Α 1. 5 ὑπερέχειν. 

Ῥ, οά, 28. τοσόνδε γὰρ μέγεθος --ἰ ὡς ἔσον] ἈΘοοῖθ 

ἃ Ὀδυηδύδυῖο εἰ ὥτγνῖο Ἂχρ τολξαιη εἰ. 

Ρ. 9ο5, το. παιδεία} Α 1 παιδιά. 

Ῥ. 95, τὴς μάλιστα δικαίως ΟΔΥπουδυ 5 : 8 ΠΡῚ μά- 

λιστ᾽ ἀναγκαίως. 9 Ῥοίεοα Ῥτο ἀμφισβητοίησαν, ηποᾶ Ἰαρίξατν πὶ 

ΑΔ. κ. 2. Ρ ᾿. 2. ὅ. 4, ϑυ]Ὀυτρῖαβ ἀμφισβητήσειαν, 4ιοὰ τοοο- 

ῬΠ Οογαῦθ. ΝΝῖα]ε. Υ, Βαϊ μππαππ διιβῇ, συ. Θ ΡΥ ἢ]. Ρ. 582, ηῇ 

Ἶη 60 ἰάπιθι οὐγᾶξ, ἡποά οοτγιιρία οἴ ραΐαξς Ἄχϑιηρὶα δου 

Π|. ορΐδινι ππ)ὰ5 ἔογιπδθ. Υ. 800]. επεοῖ. Π, ΧΙΠ, 241: 
τῷ ἐπίσχοιμι αμόλοιθόν ἔστι τὸ ἐπίσχοις, τῷ δὲ ἐπισχοίην τὸ ἐπι- 

΄ ᾿ » » Ἷ , Ν - 

σχοίης " καὶ σῶς εὐει οἵ τως ἔχειν " παρεφρϑάρη ὃξ ὑπὸ τῶν μεταχα- 

ρακτωρισάντων, τῷ δὲ χαφαντῆρι γενόμενον ὅμοιον τῷ ἰοίην καὶ ἀγα- 

γοίην παρὰ Σαπῷῴοϊ καὶ τῷ πεπαγοίην παρ᾽ Εἰπόλιδι " εἰκότως ἐβα- 



ἐν 5 

ΓΒ. 111. ΟΑΡ, ΓΧΙΙ. ΨὙΙΠ. 561: 

ουτονήθη τὸ ἐπίσχοιες, γενόμενον ἐπίσχοιες ὡς αἰολικόν, Οὕτως ᾿Αλέ- 

Ξανδρος ὁ Κοτιαεὺς ἐν τῷ ἰ τῶν παντοδαπῶν, 

ΒΡ Όσ ας σ 0} ΑΓ ὖ. ἃ. Ἰσῶν; 

Ῥ͵ 95, 22. ἀγενῶν] δοῇπ. εἰ Οογαῦς ἀγεννῶν, 

Ῥ, 05, 24. εὐγένεια γὰρ ἐστιν ἀρετὴ γένους Ο1]4- 

ΤΙ5 1Π[Γᾶ Ρ. 150, 1Ὁ ἡ γὰρ εὐγένεια ἐστιν ἀρχαῖος πλοῦτος καὶ ἀρετή. 

Ῥι τόι, τ. εὐγενεῖς γὰρ εἶναι δοκοῦσιν, οἷς ὑπάρχει προγόνων 

ἀρετὴ καὶ πλοῖτος. 

Ῥ͵ οὗ, 24, δὴ1 ϑοππ. εὲ Οοσ. δέ, 

Ρ. 95; 580, λαμβανομένων) ὔΟὐογδᾶς σομ͵]εοϊξ συμβαλλο- 

μένων. 

Ρ, οὅ, ὅι. λέγω δὲ] Δέ ἀρεξ ἃΡ Α 1. 2. λέγων Α 1. 

ἘΠΙΤΟΟΣ Σ᾿ λλὺ τῇ} τὶ θεῖ Β΄: 

Ῥ, 96, ὅ. εἰρημένων Α 1 εἰρημένον: 

Ῥ, 06, 8. σκοπήσομεν͵] 810 σοΥτοχιΐ ϑυ]ριΥρῖ5. Α 1. Φ 

σλοποῦσι μέν. ΟΕΙΕΥΣ σκοποῦμεν. Οοταῦς σκοπῶμεν. )εἰπάα Ῥγὸ 

ὑπάρχη Ρ. ὑπάρχει. [ 

Ρ, οδ, 9. ἀριϑμὸν ὀλίγοι] δῖ. Ὁ 1. 5, Οεἔεσὶ ἀριϑμὸν 

εἶεν ὀλίγοι. 

Ῥ᾿ ΟΟΛ ἐ ΟΕ Ὲ σὺ" το πον] Ὁ ΘΊ0 ἊΝ πολ Ῥ ας ἢ δὲ" {{08Ὲ. 

ἘΕΥΙ διελεῖν τὸν τρόπον. 

Ῥ, 96, το, πόλιν ἢ τοσοῦτοι] ϑοπποίδοτγιις οοη]). πόλιν 

τοσοῦτοι. ΜΠΠῚ ροίϊα5, πΠ ποπ δάείϊει, πίοεσθηάπατα ἔμ} {6 νι δἔαχ, 

Ρ. οθ, 15. οὐδὲν ἂν] ἂν δααϊάϊ εχ οοπ)θοίπισα. (οτδὅβ ς 

δόξαιεν γὰρ ἂν. 

Ρ.,ο0, 8. δῆλον δτιῦ 81. Α΄. 2. Ρ 2. 5. Οεἴοσὶ δηλονότες 

Δ εἸεν Οοταῦς οὰπὶ δοῃποίάογο οἱ Οδιπθσαγῖος Νοβ ΠΙΠ1] ππι1- 

αν ηηιι5 ΠῚΠ ΡοἤΠηιτατη ΡΟ γάρ ἱποϊἀοηέεβ. 

ἘΠ 00; ὅν. ὀρθῶς] 810 Α 1. 2. ΟΘΙΘΙΙ ὀρθός. ὃς γὲ ΘΝ 

ΠΟ» 5. τους ἀίαταὰ πλοῦτον ὁ Α΄ ῬΌτ, “Σ: 

Οεἰοσὶ πρὸς τοὺς κατὰ πλ,ι 

Ῥ. 07,1. ἦν) εοΙξ 1 Αὶ 1, 

Ῥὺ Ὁ. 12... διε λύ  ἐν.] ῬῬο 80, ΤῊΝ [ἢ- 

Ρ, 975) 17. κατὰ εἷξ δοπποί θυ] οπποπαξϊο ῬΥΟ πρός. 

ΟΑΡ. ὙΠ]. Ρ 97, 25. μόνον] Οοτγαῦς μόνου. 

Ῥ. 97) 8.0. δῆλον ὅτι] Ρὶ χ. 5 δηλονότι. 



! ΝᾺ 
56. ἈΡΙΒΓΟΥΤ ΡΟΡΙΤΗΣ, 

“ Ῥ, ο8, .. [ἄν] ϑιρενῆαππι οἴ[ς νἱάοιατ, Υ͂, Ῥ. 580: : Βοὶ- 

ἢξ: ἂς νἱ εξ πίπα ἂν ρᾶγποι]δο Ρ, 125 [4, , 

θὲ δ» θι παν λίαν] Ῥ.ῖ πολυφυΐαν, ἱπ ΤΠΔΥΒ. ῬΣ 

“ολυφιλίαν. 

Ῥ, οϑ8, 1.5. τὴν ᾿ΑργὦἹ ΑΒΒΠρά, Β1Β], 1, 0, 19. Φερεκύδης 

ὃε αὐτὸν ἐν ᾿Αφέταις τῆς Θεσσαλίας ἀπολειφθῆναι λέγει», τῆς ᾽Δρ- 

γοῖς φϑεγξαμένης, μὴ δύνασθαι Φέρειν τὸ τούτου βάρος. 850ΗηΝ. 

Ααᾷς δοῆοϊ. Αρο!ομ. 1, τθοι, ΟΟΉΝ. 

Ρ. οϑῦ, 16. συμβουλίαν] Πεδάοταί δόΠμπ, δοθεῖσαν. ἸΝΙΑ]6. ᾿ 

γ, Ἃ. ΜΙ ΔΗΗϊα  Οταιαμι. ὅτ. 6. ὅ09... δοπᾳοῖεσ, δα ἀπ, Βοῖ. 

ἘΠ]|. 81. Ρ. 75. Ἑπτὶρ. 1ρ1.. 41]. 1681. καὶ πόσει πάρες χόλον, 

Ρ, 98,.20:. ἀγήοῦντος ὙΠ πὶ εἰξ ἐν ρορυαρῃὶ Ρτὸ ἀ- 

νοοῦντος. 

ῬῚ ο8..27]. πωλύιεινν. 810 Δ. αν 2. ,οοἴενι, ὙχΟΡΟΣΥΠ9., 8: 

1 ,6οῦ ΗΠ], 5. κολούειν οἰπομάανι, Ἰΐα ἴῃ χηδγρῖὶπα Ρ χα: 1ριεν 

χεοὶριπἀπτπη οχαῖ. Ὑασρα καὶ φυγαδεύειν πο ἃ ἱρίο Αὐἱ- 

Πο1616. φγγοΐβοία εἴα νι ἀθπθιν γαϊοκοπατίο αὐ Πρτοά. Ρ. 48, 

ῬῚ οϑ; δ... παρὰ πὰς, σ.1. Α,12.24 περὶ τ. σ,κ Ὧδ χειλρία 

εἴ. Τὰ. Κουιίι: Ζαῦ Οοἰομιομέθ ΠΟΙ] δηλ ΠΟΥ ϑιδαϊθν εν [αἴπιπ- 

δέν Βὸ 86. 1. ἡ ΤΑ ονα. 1569... 1, χορ 56. ΜΑΙ; δὴ. ΜΠ τοὶ 

Ρι 99, 7. ἀλλὰ] Οοταῦς ἀλλὰ καί, Νοπ Οριιβ δ οορμ]α, 

Ἰάδηα Ῥαι]ο μοί τπαϊεραὲ περὶ τὰς πρὸς τὸ κοινὸν ἀγαθὸν ἀπο- 

ἡσχοπούσας. 

Ῥ..099,.15. οὔτε δὴ] 810 [ΟΥἹΡΠῚ Θοιπ οι ογμ5, αιθὴι [6- 

Οὐἶτι5 οἱ Οογαῦς, Ῥῖοὸ δεο αποά πὶ οἸημίθι5. οἱξ ἔατη ἀπιϊηιιὶς 

δα πέθιι5 Ππαπα πιδηα[ΟὙἹρ 15. ΘΟΘΙΟΙθιις οὐδὲ δή, 4πο πὸ 

ΔΘ οτα πππιξαγο, ᾿ 

Ρ, 99, 17. οἰκείας ἀρχῆς] ϑοπη. οἰκείας ἕμεκεν ἀρχῆς» 

ν141]ς, 

99, 21. 22. τοιαύτης --,πειρᾶσϑαι Οπδα πποῖβ 1π- 

υϊαῆται ἀοίιπὶ 1π Α 1. 2. εἴ δοτησοῖο αὔθ οῖτο Ροιπαη!. Οαχπθ- 

γαΥ οοαϊοοβ : τοιαύτης ἰατᾳείας δεύτερος δ᾽ ἂν πλοῦς συμβῇ ΝΣ 

τῷ τινὶ διορθώματι διορϑοῖν οἸμλο πειρᾶσθαι. 1)6 ῬΥον σΒ1Ὸ [ε- 
ν 

οι ἀατίαθ πανιβ δ 5 ν. Οογαδιπ ἀοοἰαΠΠπτηπτὰ δὲ Η ]1οα. 1, χδ 
δ νἣε »" ΟΣ τι ΤΩ Α ΑΥ̓͂ ΣΡ» ,. Ἦ .» 

εἰ δὲ ἐὐαπομείφειεν, 5. μὴ γένοιτο, δεύτερος Ἔσται, φασὶ, πλοῦς καὶ 

ἑτέρα βουλὴ. 

Ῥ, 99, 27. παρεκβεβηκυίας χα ἐκβεέβάκυίας. 

᾽ς 

ᾧ 



ὰ 

᾿ ΒΤ. ΟΑΡ ΗΝ 503 

ΟΑΡ, ὙΠ]. Ρ. 1005) 15. αὐτῆς} 819. Ρ 1: αὐτῶν Ρ 9. 5. 

Ἁ 1. 2; πϑηῖι ἤοσ τπᾶ]16. Οὐοζαῖς οἸποεπάαϊζομε ἕν τι. γένος 

ροιππποίίθ ΘΑΥΘ Β]Π0118. 

ΓΕ Ἰδοὲ 424, αὐτοκρατόρων] ϑοπποιίογϑ δὲ Οογδαὸς οἵ πλ 
: ἢ 

ι ὙΙΟΙΟΥΙΟ αὐτοκράτωρ. 

ἘΡ. τοῦ; .26.. 26. .εἰ μὴ ἐν τινὲ - ἐν χειρὸς νόμο δῖδ 

ΘΠ τιῖ οἰππε8. Οοτδὅβ οαπὶ ΘΟμπδίήθγο: εἰ μὴ ἐν ταῖς πολεμί: 

χαῖς ἐξόδοις ἐν χειρὸς νόμω γαϑθάπερ ἐπὶ τῶν. ἀρχαίων, οχηϊπΠ[ις ἐν 

τινὶ βασιλεία. ἸΝίαϊε: τὶς βασιλεία εἰς ρυππανῖα γϑρίαθ ροϊο δεῖ. 

Ῥᾶγβ ἀρὰ Γοοπθ5: ΠοΙπΡ6 61}1 ρυδδίοοξισα. 

ῬΡ. τοο;.27.. ὁ γὰρ ᾿Αγαμέμνων͵] Ρ'χ ᾽Αγαμέμνων γὰρ» 
εὐ, ΣΝ εν 4.6. πο ἀτέϊοπ]ο. 

ὲ Ῥ. τοῦ, 80. ἀπάνευϑε μάχης ΒΡ. ἀπάνευϑε νοήσω ΟἸΠΙ[- 

ἴο μάχης. Ν. οπι. 1]; ὅθι ὃν δέ κ' ἐγὼν ἀπανευδε μάχης ἐθέξ 

λούῦτα νοήσω μιμνάζειν ἱπαρὰ νηυσὶ κορωνίσιν. οὐ οἱ. ἔ 

ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ᾽ (ἢς οἴἴατα ἀρᾷ Αὐἱποΐε]οτη 16 

χηδ16 ἐγροιποίαε ἀδάδσαπε οὐδ᾽) οἰωνούς. 

Ῥ. τοῦ; 825. πὰρ γὰρ ἐμοὶ ϑανατος ἴδροο 1ῃ ἨΗοχποτο 

Ποάϊθ πὸπ ἸΘΡι ΠΥ. 

Ῥ. το 5... αἱδριξτα 1 ἊΣ αξ ον αρεταύς; 
» 

Ῥ. 101, 7. δουλχλικώτερα εἶναί τὰ ἔξνη͵] ἴα Αἴ στο 2. ᾿ 

Οεΐευὶ δουλικώτεροι εἶναι τὰ ἤ9η. 

Ῥ. 1ο1;) 12. πάατρεα!] Οππ ΒΡ 1 [οὐἱθα πάτριοι. “δεμπ. οἷ 

ΟοΥ. πατριναί. 

Ῥ. τοι; 15. ξενεμόν 861Ππ. σασπ 501} τὸ ξ, 

Ῥ, 1ο, 55. Πιττακὸν] Ρ.. Φισξανχόν δὲ ἢ γν. 90. ' 

Ῥ. το» 206. σπολίων] υϊρο σκολιῶν, μελῶν 864 μελῶν 

ἀεείξ ἢπ 1. 2. βίαν ἀε]αν:. Ῥυδεδίαεγοα [οὐρῇ σχολίων Ῥγὸ 

σκολιῶν ; 1Ππ4 οἱξ Γι απέλνιιπι,, πιο αὐ )δοϊἑντιιι , Βγατηγη τοῖς 

δαοίουθιι5. ΟἹ. Επίϊδιη. δὰ Οανη Ρ. 1514, 1ττ.᾿ 

Ῥ, 101,20 ---51.. τὸν κακοπάτριδα -- ἀολλέες} Οδ6- 

Πρἷα5 ἴμϊ! 4τππππ ϑομ ΠΟΙ οΥἹ οὐ Οαιπθγαυι {Ππ41 ἀσχόλω ῬΥῸ 60, 

“πο ἐπ οὐππιθτι5 οἵδ, ἀχόλω, Ὑϑοὶρίθθαιπ. Ὑ δυ[5. ΑἸοαρὶ Γαμὶ 

ὉΠΟΥΙΑΠΙΟΙ ἐγΓΙ ΠΟΘ ΣῚ οαὰπ ὈὰΠ, δα ηο ἴπ ἤπο Ἰαῖπρο: 

--- τὸν κακοπαάτριδα 

ΤΙ ττανὸν πόλεως τὰς ἀχόλω καὶ βαρυδαύΐμονος 

3τ , , 4 αὖ κ π ἀν δν ἐ 
Ἑστασαυτο τύραννον μέγ ᾿επαιγεῦντϑς. αολλέξας, 



“64 ἈΒΙΒΤΘΤ ΘΟΙΖῚ: 

ἤΛλχολος πόλις οἷ οἴν!α5 [ΟσΟΥ5 ἂὸ ἀδΠαάϊοία. 

Ῥιι θα . πάτριαι) 656 πάτριοι δα τὰ 

δ΄ τῶ 

Ῥ, 1ο2, 7. βασιλεῖς Οοταῦς βασιλεῖαι, Αγεἰϊππτη [δου 15... 

Ῥ. τοῦ, 9. ϑυσιῶν]) Ρ 4 ἴπ τπᾶΥρῖπθ γρ. οὐσιῶν. 

Ῥ, τοῦ, 12. ἐπανάτασις} Β 2. ὅ. 1π ΠιδΥΡ. Ὑ0- ἀνάστασις 

Ῥ ὁ ἐπανάστασις. δ8εὰ οἵ, 1]. Χ, δ:ι ἀλλ᾽ ἂγε μοι τὸ σκῆπτρον 

ἀνάσχεο ἠδὲ ὁμοσσον. 

Ρ, 1οῦ,) 1ῦΘ. ϑυσίαι] Ῥ χὶ αἱ πάτριοι οὐσίαι. Ϊ,. πάτριοι 

“ϑυσίαι, ταὶ [οΥἹρῆὶ Οογαῦς. γίδια ἱπέοτρυθβ : Ραϊτῖαα [αθίξα μια. 

Ρ. τοῦ, 18. εἰπεῖν εἶναι Οοτγδᾶβ εἰπεῖν καὶ βασ. 

ΟΑΡ. Χ. Ρ. το, “56. ὡρισμένων] δὼ Α12..2. 18. 1... 5. 

Οεἰενὶ ὡρισμένοις. 

Ῥ. τοῦ, 4. ἤ πλείονος ἢ πλείονος, ἴαρτα [οτἱρίο ἢ πλειό- 

νων ΒΡ ἃ. 5. Βεδοθροσπηὶ ϑοόμη. εἰ Οογδὄβ. 

Ρ. τοῦ, 12. κατὰ μέρος Ουογδᾶς ἸΘΟΠΟΠΟΙ κατ᾽ ἀρετὴν, 

4188. 1π Πηργ. τπαγρ. [οτρία εἰ, τβοθριῖς Νίαϊθ. Ἱπατὰ μέρος 

εξ ἀδηποούδιοα. τπαρὶΠγαϊαπαπὰ ΟΥ̓ ἀογ απ Ταϊῖο, κατὰ γένος 

ΟἸΙΡΑΥ ΟΠ ΙοΔ. 
ἢ “ 

ρου “πότε ἕνᾶὰς Ρ᾿ προσ 3: πότερον ἕνα ΡῚ πότε 

Ῥ, τοῦ, 17. τὴν πρώτην 7 501}}. 6οη)- ἡ πρώτη- 

Ῥ, τοῦ, 22. Δοκεῖ} ὅ8ὅ10.Α 1.2... Οδίουι δοκοῦσι. 

Ρ. τοῦ, 46. ἠλέϑιον. Ἀαὶ Οογδᾶβ "ἠλίθιον" καϑὰ καὶ 

Ῥεῖηε ῥγτὸ ἐν Αἰγύπτῳ Ρ εὐ διισέη: Αἰγύπτῳ. 

ῬΡ' τοῦ: 27. τετρήμερον 81:0 ἃ αν ἈΓΡ αν οα 

ἀπέευρυεβ εἰ ΓΠοῖπᾶβ 4. σοδαϊάογαμπε τριήμερον. Οἱ, Πίοτ. ΝΙοτ- 

ΘΌΥΪα]ς ατ. 16οὲ. 11, 18. ϑ015. δοπ). τετραήμερον, αποά τοοο- 

Ῥίατα ἐΐ ἃ Οοτδδ' ρτὸ ν}}10 ἔγροβτγάρ μοῦ τετρήμερον Παρθπίθ, 

1η 4ὸ εὐγανξ Ὑἱγ ἀοοΙΙΠΊΠλιι5 ; τετράήμερος Ροείϊοιπι οἱξ (οξ, 

Τιοθθοκ ΡΏγγυπ. Ρ. 670), τετρήμερος, οοπίγασίπτα ΘΧ τετραήμεροζ) 

εἢ [οὐἱρίοσασμ. 810 τέτρωρος εχ τετράορος, τετρώβολος 6Χ τᾶν 

πραύβολος, τετραχρία 6 τετρααρχία. Ῥοίοτα!ξ εἰϊᾶιπ τεθρήμερον 

ῬΥΟΠΌΠΟΙΑΥΙ ), ἂἱ ΠΟ Ορτ5 ετδὶ. 

Ρ. τοῦ, 28. αὐτοῦ] ϑοπποίδογις εὲ Οογδὲς αὐτῶν» τἝὸἋ 

γΟΪα1 ὙΠἸΟΓΟΥ 5. 

Ῥ. τοῦ, ὅ5. κρεῖττον δ᾽1 Οογδὸς τπᾶ]ερδξ κρεῖττον γάρ. 

Ῥ. τοά, 8. "Ὅσα. δὲ--- αἀνὸ πολλοθα τὸ Ὁ ας δ 

ἡ πάνυ ἢπΕ πολλούς. Α 2 ἤ πολλοὺς ἤπε πᾶνυ. Ῥ ΄ πολλοὺς 

ψ»Ὁν 
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[οἢ ἴπ πιᾶγρῖπθ πάνυ; ἢ πάντας, “πο ΠΑΡΘΩΣ γεδοδθηϊίοσοϑς 

δα οπο5, ΠΟ ἰθριξαγ π᾿ ΟΟΟΙΟΙθ 5. ϑαπὲ δἰϊᾶπι 411 δὲ (ροῇ 

ὅσα) το)ϊοϊαπὲ μοι πότερον ; τπδ]8. 

Ρ. ιοή, 9. δεῖ ἄρχειν] Οογδὅς οοπ), δεῖ διαιρεῖν γῸ] δα 

αιρεῖν ππε δεῖ. ᾿ 

Ῥ ἀοά, 15. κρίνει] ΑΙΣἋΣ κρίνειν ἄμεινον. Α 2 κρίνειν 

ἀμείνων. 

᾿ς Ρ. τοή, 17. καϑαπερ]Ί Οοταῦβ καὶ καϑάπερ. 

ῬΡ. τοά, 256. περὶ ὧν] Α 1. 2 περὶ ὃν. 

Ρ. τοῴ, 27. οἱ εἷς 1 Μιπαμ οἰ ἐγ ροβυαρηὶ ῥτὸ ὁ εἷς. 

Ῥ᾿ τοά».20. στασιασουσιν] ϑΊῖ6Α 1. 2. Ρ 1. 5. Οεἰεῖξ 

στασιάζουσι. 

Ρ. τοῦδ, 4. ὁμοίως δῖο Α΄. 4. 864 Ρ.. 5 ὁμοίους. Ηοο 

ΣΘΟΙΡΙαπάπτη οὐδί. 

Ρ. τοῦ», 6. πολὺ 510 Α 1. 5 εἰ οοὐϊοαθβ, δυ]θιχσρίις πολ- 

λοὺς, ατοά τϑοοριΐ ϑοόμη. οαπὶ Οοτδᾶ. 

Ρ. τοῦ, 1ο. ὁμοίως} δῖ᾽ο Α τ. 2. Οεἴουζ ὁμοίους. ΒεΠ6. 

Ῥ τοῦ, 12. γινόμενοι] ΒΡ γενόμενοι. 

Ῥ, τοῦ» 156. μετέβαλλον] Οοτχαξξ μετέβαλον. 

Ρ. τοῦ. 28. ὁποίων] Α 1 ὑποῖον. 8 ῥδ}]]Ὸ ρος [6- 

ααπηίαγ: ἀλλ᾽ οὐ παραδώσει νύριος ὧν τοῖς τέκνοις ἴα ἸΘΡΠΠΕᾺΥ 

ἀπ Α 1. 2. Ρ΄ 1. 2. 8. Οδηλουδυῖ οοάεχ: ἀλλ᾽ οὐ καταλείψεε 

τοὺς υἱοὺς διαδόχους ὃ βασιλεὺς ἐπ᾽ ἐξουσίας ἔχων τοῖτο ποιῦῶσαε 

εἴ Ποῦ γτεοθρέιπῃ ἃ δυ]ροτσρῖο εἰ. Οδγθοόποπι 1116 ἀστραπαὶ ΡχῸ 

ἐποίαυτο. 

Ῥν χοῦ... 26. 

᾿ 

οὐκέτι] Ρ ᾿ οὐκ ἔστι. Βοηο. 

Ῥ, τοῦ, ὅ0.. ἥ δυνήσεται Α « ἣ δυν. 

Ρ. τοῦθ, το. αἰσυμνήτην] ΑΣ αἰσυμνητήν. 

ΘΑ. ΧΙ. Ρ, τόθ, 17. πολιτείας} [τὰ ὈΥΙτανΒ, ΥΊΟξαΣ 

ΣΙ15 ΟΟΥΤΟΧΙΪ. Α1..2. Ρ 1. 2. ὅ βασιλείας. 

Ῥι τοῦθ, 22ὥ. ἔλαττον͵ ϑοῆἤπη. οὲ Οοσ. ἐλάττων. 

Ῥ, τοῦ, 25. ἄρχει πάντων] Ρ;. 5 ἄρχει πᾶντα. 

Ῥ.τοθ,. 24. βασιλεὺς δοπεῖ. δὲ τισὶν 810. Δ 1.2. 

Ῥτ, 9.5 Υἱοῖ. ϑυθοαγρίτις νοχὸ βασιλεύς" λεχτέον ὃ. ὃ. τ. Νίαϊο. 

Δὲ Ῥοῇ δονεῖ ἴπ δὴ παπίαυὶ ναὶ ϑυ!θαχρίαβ, ἄθιθσὶ διίθμι 

δοῖιπ, εἰ Οοτγαῦς. 
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Ῥ; τοῦ, ή.τοὔ δῖξ; νειὰ τι Ὁ. ἠδ᾽ ταῦὰν δε. ν Οεἴεν 

ὀυνιτὰ. τ; ᾿ Σ 

Ρ, τοῦ, 28. ὥστ᾽ εἴπερ] ϑόῖπ. εξ Οογαῦς τλδ]ῖπῈ ὥσπερ 

γᾶρ. ἽΠΠῚ Ρομ 5. 1ἰὰ Γουἱ θη άππι οἵα υἱδοίασ: εἴπερ καὶ τὸ 

ἴσην ἔχειν. τοὺς ἀνίσους τροφὴν ἢ ἐσθῆτα βλάβερὸν τοῖς σώμασιν, 

καὶ οὕτως ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς τιμὰς, ὁμοίοες τοίνυν καὶ τὸ ἄνισον. 

τοὺς ἴσους. Ἶ 

Ῥ, ποῦν ΩΣ ὁμοίως] 810 Α 1. 2. Ρ 5. Οεἴουὶ ὁμοίων. δεά 

ψο θὲς. 285. 

Ῥ, ἀοῇ, το, ἐπίτηδες παιδεύσας ῬῬαγΟΙρΡίτ σπαι- 

δεύσας ἀεοίξ ἴπ Ρ τ. Οοταῦῖς: ἐπίτηδες τὸ καθόλου. Νὸπ ὉΡ1ι5 

εῆ. ΜΠ γάτα ἐγαπϑὶ σοα ὁποῖα Ῥαυϊοάογππι ἴπ δ θη 15. Ὁ. 48: 

σον ΠῚ 1} δόμοι ἀοχ5. 6 111] νι]. Νά θτα ἀλλὰ μὴν ταῦ 

γνωρίξειν ν. 8 --το οἱ ἀλλ᾽ ἐπίτηδες. --- ἄρχοντας ψ. 1 --- χῷ 4ααῆ 

Δ νου [ΑὙΙΟΥ σα. [υπὲ ΟρΡΡοΠέϊοιμοβ ᾿πίοσ [ὰ ἀθ 166515 παίασα δ 

1π 1016 Ἰδοορίαμ!πια. Αἔνογο,, 1ἰὰ δ] οσ , απᾶτῃ οΟΠ σον ου Πα ΠῚ 

1εχ 1ρίᾳ ἀἰγίσποσα πὸπ Ροΐεγαὶ (γ6] [αρίθπίθβ 1111. {πὶ Ἰθβθη 

ἐπ] σα) δαπὰ πθῆπο Ῥο[ουας (οὐδ᾽ ἄνθρωπος: ποὺ ὉΡριι5 εἰξ 

1ΒΙΓΑΥ» ἘΠ οὐαπὶ ὙΟΪΟΥΊΟ [ΟΥΙΡαπητι5 ὁ δ᾽ ἀνθρωπος) αἰχίππογα Ροῖ- 

αὐ. Οποῖ τοΐμπίαγα 1π| 1 π1} ΑΥὙΙΠο 6165 νουθὶς ἀλλ᾽ ἐπίτηδες --- 

ἄρχοντας 1. 6.: α εχ 1ρία, εὐποδιομα [αποῖῖα ππῖο ταὶ 118 

ῬτοΙροχῖ! πὲ οοἴοσα, {πᾶ ἃ Ἰρία ἀἰσίπταὶ ποὰ Ροίδγαπὲ Ῥοίξεσ 8 

το ποτοῦ, 4πὶ, ΠΡ ΟΥ Ιου 1πη{π{π||1, (6 ἀπι}0115 τϑθτιδ "μα ϊ]οατοηξ, 

Ἑδάοτα ἀϊδριιίαμπαιϊ σαῖο Ρ. τοῦ, 24 [ᾳ. ᾿ἀλλὰ γινομένων) ὁποίων 

τινὲς ἔτυχον βλαβερόν, ᾿Αλλ᾽ οὐ παρασώσει κύριος ὧν τοῖς τέκνοις. 

᾿Αλλ᾽ οὐκέτι τοῦτο ῥάδιον πιστεῦσαϊ, 

Ῥ. 1ο7, τι. ἐφίστησι ἸΜΙομξεοδξίπιις. εὲ Οαἰαι ΠΟ 1115 

ο 

60]. ἐφίησι. 

Ῥ. χοῦ, τά τὸν νόμον] ἰδῖ6 Α 1. 2: Βιχ ὦ, 6. ὍΘΕΝ 

ὙΊΟΓΟΙΙΙ τὸν νοῦν τπια]6. 

Ῥ. 1ογ7, δ. 16. καὶ τοὺς νόμους} 810 ἃ 1. 2. εξ οΕξΕΣΣ 

οοάϊοε5. Ρ1 τὸν νοῦν καὶ τοὺς νόμους ῬΥγῸ τ- ϑεὸν καὶ τοὺς νό- 

μους. Τὰ Ρ 2. τιαγρῖπο: γρ. καὶ τὸν νοῦν. ϑοῃποίάογις δὲ Οο- 

γοιὸ τὸν Θεὸν καὶ τὸν νοῦν μόνους, τὖὋὟ γτγχᾶοιρεὶ δα μᾶπαπ5,; 4] 

Ἠππο Ἰοοασα ΛΥλϊοῖο 5. ΔΙ] σαν. ΝΠ] [ἀρογῆμᾶ ν τἀ θ τ} 

γοΥθα καὶ τοὺς νόμοις. 

Ρ. 1ο7, 21. ἀλλὰ] Οχμηίργαμε μασι οα]απι ὅόππ. εἴ Οοτδὅς. 
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Ῥ. το7; 27. πεισθέντας ϑουῖριθηπ ἴῃ ΟἸΠΜΙΡτι8 πιστευ- 

ϑέντας οοττοχὶ! ΘΟ ποι άθγιιβ ἐκ απΐαπια γοτἤοπαο,. 

Ῥ. τοϑ. τ καὶ ἐν παϑει.: αὶ ἀρεῖ ἂἷ Α 1. 

ΠΡ τοῦ, 8. ὡστο: τῶν κατὰ] ϑοιη. εἰ Οοχαῖθ, ὥστε εὲ 

παὶ τῶν κ. 

Ῥν τοθϑ; 8. πολλὰ] δε τπ Δ, ἡ. Επατ καὶ γ 11: 

Ἵ Ῥ γχο8. 15. τοῦ δὲ] -“ΟαἰποΥδυ 5. τοῦ δή. 

τοῦ ΘΕ 17. “συν τε} 1}: Ἃ, “24. Ἢ, 571. 

Π  Ῥ, τοϑ, 1:8. ἘΠ σὶ δὲ καὶ νῦν]Ί Απία παᾶδο γϑυρα ϑοῆποὶ- 

ἄετιιβ ἱπγεχῖ: [ὡς οὐκ ἤδη ἄρχειν δίκαιον ....«... Υοίογ ΘΠ 

ΤΠ ευρυθίθμη [Θοιιξιι5., 4 1ἰὰ νοχέϊ: αὖ πὸὺπ ῬΤΙΠΟΙΡΑΤΣ 

"ἡπίπατη; Οογαῦθ νετοὸ: δῆλον ὡς οὐκ ἄρχειν δίκαιον τὸν ἕνα. ἴπ 

Ῥτ μᾶβο ρ]οίϊα Ἰεδίξασ : ἀπὸ κοινοῦ, τὸ ὡς οὐχ ἕνους (1. ἕνα) 

λοιπὸν ἄρχειν δίκαιον, ὙΙΔ65 1οῖλατ, Ππᾶπο ρ]οίϊπι νϑγίατα δἰ 

οἷν ἱπίδυργείθ. ἀὰ ἐτὶ ν. 11. δῆλον εκ δηϊθοεἀεμπξθιι8. ταρο- 

᾿φαπάατη. 

Ῥ. 1τοϑ', 20... ὡς οὐκ. --᾿ κρίνειν} ϑοϊπϑίάογιιθ. δὲ. Οο- 

χαὸς Ππᾶδὸ δά ἤποῖὰ [επίθηΐϊαθ Ῥοίδ περὲ τούτων Υ. 22. ΤΘ- 

7θοετπιπῖ. 

Ῥι χοϑ,; “26:0 νομοϑετῆσαι] Οογδᾶβ νενομοϑετῆσϑθαι. 

Ῥ. τοϑ, 926. τῶν ἀδυνάτων ἐστὶν]. [πίτὰ ὙΠΙ, 15. Ῥ. 

54, “25 ἕν τι τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. ἘΠ Πο Ῥα[ἤτπη. 

Ῥ. τοϑ, 52. δυοῖν ὄμμασι] 810 ομτπ85. ϑομο]α[δβ 

ΑΥΙΠΌΡΗ. Αοπατγη. 07:, ὧξζ ᾿Αρφιστοτέλης πολιτιμῶν Ὑ πατὰ χιξξιεν 

οὕτω φασίν" ἄτοπον δ᾽ ἴσως ἂν εἶναι δόξειεν εἰ βέλτιον ἴδοι τις δυ- 

᾿δΐν ὄμμασιν καὶ δυσὶν ἀκοαῖς κρίνων καὶ πράττων. δυσὶ ποσὶ, καὶ χερ- 
ζ 

- τ Ἀν ᾿ “ ᾿ ἐπ ᾿ ν᾿ . ΔΩ ΛΝ - 
᾿ ποιουσιν αὑτῶωῖΤβν γαὶ ὠτὰ ναι ειρας γνἱιαί ποὸας τοὺς γαρ τ΄ ἀρχῇ 

' 

ον Σὰ . “ 8 ἢ πο  γχευνι . ι ς 
᾿ σὶν ἢ -πολλόὶ πολλοῖς" ἐπεὶ καὶ νῦν ὀφθαλμοὺς πολλοὺς οἱ μέναρχοε β 

» 

χ 6'. 1. ὦ ΓΕ ὡὰ , ν - ΕΞ 
παὶ αὐτοῖς (ίλους ποιοῦνται συνάρχους. ΘϑΘΟΠπΕΙΔοχιδ εἢ Οογδᾶς 

- 

οαπ ϑΥ]θιγρίο δυσὶν ὄμμασι. ϑοᾷ νιάθ πὰρ τηοπαὶ δα ΤΠ δ6ο- 

ἀοπαϊη Ὁ. 215. 1)ι118}15. "ΠΟΥ 5. αππ|ιπὶ Πἔὲ οΧ Ρ]Πχα] οὐῖιιϑ 

τοι οἰΐ ΟᾺῪ δυοῖν γπποίτιπλ οἴτὴ Β]Πγα]1, ἢ ἀριιὰ ΑἰΠοο5. οοοιτ- 

ἜΘ νυ ΡΒ ασΥ  ἀἄῪν 
ΔΕ, ΓΥῸ ΠΙΡΥΔΥΪΟΥ ΠῚ σΟΙπΘα Ππαρθαιπιι5. πὶ ΕΝ] Π1516)0 δ 

Ἑασ. Μ)ε«. 8οο οἱ αὐ Ομ. 0]. ὅδι : »απποά αἰποῖ δὰ δυοῖν, 

ὙΘΥΘΟΥ τῖὰΊ Πα δὴ δυοῖν οὐπι ΘΗ ἶνο απὶ ἀαΐνο μἰπ γα} οὐα- 

Ἵαπκ συμ ΑἸ. Ιρίρ Ἰριίαῦ ]πη5] 715. δπποπαν 7αθοξ 

ἌΓΟΝ. ΡοΥΓ, 725. Αρᾶπι. 1505. (1555) ΒΙοΙΩΓ) Εππι, θο5. 864 



568, ΑΒΙΘΤΟΥ. ῬΡΟΙΙΤ. διε ν.. 

α Ἰερῖμιῦ ἀρὰ Ρ]αϊοποιπ, [686. 1, Ῥ. 658. Ἐ, πόλεσι δυοῖν. 

ῬΟΙΙοΟ Ρ. 2901, Ε. ὡς δύο παρεχομένην εἴδη δυοῖν ὀνόμασι. 

ΠΤ ΥοσΥΡ. ὁ. Τ(ΘΟΟΥ. Ρ. 1555 27 51. προσελθόντων δυοῖν ἀνδρῶν. 

Ιδλους Ρ. 64, 26 Ηϑι, δυοῖν θυγατέρων οὐσῶν. Αὐτἱῆοὶ. ΡΟ], 8 ἢ 

δυοῖν κακῶν, 

Ρ. το9. 1. πράττων] Οὐοτδἔβ οἵπὰ ΟΟΠΥΙ ΠΡΟ πράττοι. 

Ῥι. 1το9, 2. ὀφθαλμοὺς} Οἵ. ΒΙοπηῆεϊα δά Αδίοῃυ]. 

ῬΕΥ 75: 

Ρ. το9, 4. τῇ ἀρχῇ καὶ αὑτοῖς] διίο [οΥἹΡἤΠτητς οὐπα 

ΓΟΠοΙ] αἶα Αὐἱπορμαπὶς ρτὸ τῇ ἀρχῇ καὶ αὐτοῦ. Ῥ αὶ τ᾿ ἀ. καὶ 

τοῦ. Οδίδια θομιις τηδ]εργαὶ τῆς ἀρχῆς. 

Ρ. το9, 56:.ἁ μὴ φίλοι] ἴῃ νυ]ρβδεῖβ ΠΡυὶ5 οταῖα περδῖῖο 

Γεπέαπιαπι ἀερταναῖ, ΟΑΜΝ]. 

Ρ. τοῦ» 7. ὃ τε φίλος] ϑόμη. εἕ Οοσ. ὃ δὲ ᾧ. 

Ῥ. τοθ9, 15. δεσποστὸν καὶ ἄλλο βασιλευτόν] 

1. 2. δεσποτόν. Οποά γεϑοθρίπηις οἱξ οπιθπάδιο ϑυ]θατγρ. 864 

Ὡπῖοα νεγὰ εἰ Ἰθοῖϊο Ρ 1 δεσποτικὸν καὶ ἀλλο βασιλιχόν. Οαὶ 

βασιλευτὸν Τεϊϊπεξ, 6ἱ δἰ]8π| δεσποστὸν ΘΟΥΤΙ ρα πα πτη οἰ, 

ἘΝ τὸ0. 17: παρὰ υσιν] ἘΠ τ τὰ παρὰ ΩΦ. 

Ῥ 1το9; 190. πάντων͵] )6εἰξ ἀρὰ δόππη. δὲ Οογδδπι. 
» 

Ρ᾿ τρο, 2ο. ἀλλ᾽ αὐτὸν -- νόμων ὄντων] Ηδεο ἀε- 

[ὰπὶ ἴπ Α 1. 2. 

Ῥ. τοῦθ, 22. οὐδ᾽ ἀν] Οογδᾶς οὔτ᾽ ἀν. Νοπ ορις εἢ: 

ΡΥ τοΘ; 264: 7δὴ} ΘΟ ἀπ ΘῚ. 

Ῥιτοο, 29. πλῇϑος ἀρχεσϑαι δυνάμενον] Πε]εν πδοο 

γεΥΡρα Οοταῦς, ΘΟ ΠΟΙ ἀ6ΤῚ πα ]οίπτη [δοὰπ5. Ὑ]οϊουϊα5 νευρὰ δ 

πέφυκε Φέρειν πλῆϑος Ἰπάτιοϊ θεῖ. Νααίΐγατα [ο΄ ποτῦ; σομεχιι- 

οἷϊο εἰξ ἀριστονρατικὸν ὃξ πλῆθος, δ πλῆθος, ἄρχεσθαι δυνάμενον, 

πέφυνε Φέρειν τὴν τῶν ἐλευθέρων ἀρχήν. 

Ῥὶ τιον. ῶ. ᾿ ἀπόροις] 81. Ρ ὅ. ΑἸὐ0 α (Ἀ δ᾽ τὸν ΠΗΡῸῈ 

εὐπόροις πιὸ τπᾶ]6 διιοίοσ οἱ 80ηπ.) [π Ρ 1. 2 εὐπόροις; [εὰ 

π᾿ ΙΠΔΥΡΙ͂ΠΕ Ὑρ. ἀπόροις. ΝΙα]ε Οογαῦς οοηΐ. τοῖς πολίταις. 

Ρ, το, 12. πάντες Ρ᾽1 πάντη. Ρ ἡ πάντες, [68 [ιρχὰ 

Γουϊρίατα ἡ. 810 Ἰοβ το νι Ε  νοίαβ 1Π ΘΥΡΙΕΒ. 

Ῥ᾿ ι1ο, 15. ἀλλὰ] ϑοῆπ, δὲ Ὀοσχδὸς ἀλλὰ καὶ. Υ. Ῥ. 520. 

Ρ' χἴο, 17. τηλικαύτην) Α 1. ἃ τὴν τήλικ. 
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Ρ, 11οὸ, 10. “αὶ πείϑεσϑαι͵ δῖ. Α 1. 4. Οεΐεσὶ τὸ πεΐ- 

ϑεσϑαι. : ᾿ : 

ὦ ΟΑΡ. ΧΗ, Ῥ, ττὸ; 51. ἀνδρὸς} δοιπ. εἰ Οογαῦς ἀνδρὸς 

ἀναϑοῦ. 

Ῥ. 111, 5. βασιλικόν] βασιλικὸν [καὶ ἀριστοκρατικὸν] Οο: 

τΤδὸθ, ΟΟΠΥΙΠΡΙῚΙ Ἱπα]ΟΙ πῚΠ [εοτἰ8. " 

Ῥ. 111.) 8. μαϑίδτασϑαι πῶς. ᾿Ανάγκη --- σκέψιν] 

Πῶς Ῥυίτπτιβ νοΐ δ θην 115; 4111 ΘΟΠΙΘοαΥδὲ συνίστασθαι πῶς. 

᾿Ανάγκη γάρ ---- ΟΕΕΕΥΙ χαβίστασθαί πως. ᾿Ανάγκη δὴ -- ΕἾ Πο 

οἴἴαια ἃ 2, 4πᾶπὶ ἔετγα ἀνάγκη γὰρ περὶ αὐτῆς τπα]6 τποππϊε 

ϑόμη. 1 πῶς ἀνάγμη δὴ τὸν μέλλοντα περὶ αὐτῆς κτλ.: ἴπ γπαΥ- 

δῖπο μᾶθδο βοῖα Ἰδριίξιῦ: ἤτοι ποίᾳ ἀρχῇ λόγου χρήσασθαι. ἴπι 

ἁπαυρῖπο Ρ 2 μδβο: οὕτω δυντακτέον" καὶ πῶς ἀνάγνγη δὴ ἡμῖν 

περὶ αὐτῶν ἐπισνεψομένοις καθίστασθαι; ἧἦτοι ποίᾳ ἀρχῇ λόγου 

χρήδασϑαι ἀνάγγη. ΝΗῚ που ριποίοπα Ἰαθογατα νυ] ἀθέμυ πᾶθο 

Ῥευϊοάιι5. ϑουθα οαπὶ Ρ 1, νἱγρῖα Ροίξ δή ροΠία, περὶ. τῆς πὸ- 

λίτείας ἡδή πειρατέον λέγειν τῆς ἀρίστης τίνα πέθυκε γίνεσθαι τρόπον 

χαὶ καθίστασθαι πῶς ἀνάγκη δὴ, τὸν μέλλοντα περὶ αὐτῆ; ποιήσασθαι, 

τὴν προσήκουσαν σγέψιν. Ἀοοτιίαϊίντια τὸν μέλλοντα ῬαΠάΕΕ ἃ πει- 

ρατέον. ΟΕ, Ρ. 550. Ἢ ἀρίστη πολιτεία, ἀδ απᾶ [α νεΥθα ἔδοίασι 

εἴα ρσοσηῖῇε Αγιοξε]οβ, εἰ αὐιοογαῖϊα, οτὰ1π|6 ἔγα ἰπππξ ΘΟ ΠΥ, 

ΟΡ ΠῚ, ΟΡ ποτ πτη: Ῥτγδδξοοίασα (ἡ κατ ἐξοχὴν ἀριστοκρατία) 

δὲ ΡΟΙΙ 4 ἔξει Υαϑριθήϊοα νοσα ΡΟΡαΪ]αν15, Ἰ)οοοίπν ἀαέοτπ ΠΡΥῚ 

ΠΟΤ Ὀτΐτπο οαριΐα πὸπ ἃρίαμι εἴ6 4ππαπλητιθ ΤΘΙΡΆΘΠΙοα6 ἔοτ- 

χπᾶτη Οἶαπι6 ΡΟΡαΪοΟ, ἄσθοτο Ἰριέαν απηέεα οομπίξαγα 46 βαποτί- 

Βιι5 εὲ γδυ 85 ΓΟΥΤΩ15 ΤΟΥΠΙΠ Β]]οάτ τη ἀδ ἴδηι Ἐχροίπι Αὐὴὶ- 

ἤοιο]65. οαρίΐα [δοιπο εἰ [ΓΘ  Πτι5, Ὑ1ά65 Ἰριξαν 181] ἀ6- 

εἴτε ἱπ᾿ ἥπθο, ΠΡΥῚ ἔοσ 1, απο ΓαΓρΊοα!Σ οταπὲ ὙἹοίΟΥἽπι5, ϑοππεὶ- 

ἄοτας, Οογαῦς 411]. 8:4 46 115 οἱ ΠηΡ.]αΗ σα 1τι ῬΥΔΟΙδΔΕΙΟ 6 

αἱδραίαίπιιι εἰξ δὲ σϑ!απα δὰ οαρ. 111. ΠΌΥῚ ἡτιαυ ἢ νι ου τη. 
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ΟΑΡ. 1. Ῥ. τι, 5. ϑεωρῆσαι͵ ϑομ ποι Υ115 οχ ἱπροπῖο 

[πὸ, πὸ ἴδοία σαὶ θπι οποπ ἀα!]ο 15, ἢ 1)115 Ρ]δοθῖ, τη πη! 0110) 

Ῥχοὸ ϑεωρῆσαι ἴῃ [οχίπτα 1π|π11} Θεωρίας, ΥΘοορίατα 1ΠΠπ|4 α Οογαῦ, 

Ῥ. 112, 4. γένος Οογαῦς 6001). μέρος. 

Ῥ, 112, 8. γυμναστικῆς] Ῥ. ἡ γυμν. ἔργον, 6Χ Ρ]οΙΓεππα- 

ἴδ, ταὶ ν] ἀθίαγ, 

Ῥ, τιῷ, 9. ἱμνουμένης ἐπιθυμῇ] ϑοῖπ. οοη). ἱκ. ἐπιτύτ 

χή- Ου)ας οοπ]θοίιγαο γα οπ οι ποῖ. ῬΟΥΓρι οἷο, ϑϑη[αβ: αι πιὸ ἃ 

[χὰ αὶ Ρογίθοςιϑ πο ίΟΥ ΤΙΘΥΤΙ Ἠ ΒῚ5Ὲ, 

Ῥ. 112, 12. ἔστι δ10 Α 1. 2; ἔτι Κὶ ι, Οοσγδὲβ δε σβοεπῆο- 

γ65. Απίδα γν. 11 Ῥῖὸ παρασχευάσαι τε Οογαὸβ [οΥἹΡΠΈ π,΄ γε. 

ΝοῚ τπ8]6. 

Ῥ. τῶ, 1ὅ. ἐσϑὴτα]Ί ΟοτΥ. περὶ ἐσθῆτα, δοῆπ.ν οοπ͵. 

ἱστουργίαν.. 

Ρ. τι, 2. ἁρμόττουσα] ῬΎ. ἁρμόζουσα. 810 Θἤατα γ΄ 

15 ἁρμόζουσαν. ᾿ 

Ρ. 118; 5. νομοθέτην) Ρ 4 ἀγαθὸν νομοθέτην. Βεπα, Τα 

γοῖροπι θυ ΨΟΥΡῚ5 τὸν ὡς ἀληθῶς πολιτικόν." 

Ῥι κι, 7. ἐξ ὑποϑέσεως ΒοΟΘΟΚΗ δά Ρ]δξ, ἹΝ|1π. Ρ. 65 

ΤΠΟ 1 ΑΥΠοίθ]θηι 1ἰὰ ἀϊσοῖα οἰνιία!οβ, 4πᾶ]65 σνυΐβο Πηΐ, 

εγυιη 1115 ῬΟΐῚπ5 ν ΥΡ 5: τὰ ὑποκείμενα ν. 4. πηρπιποανῖ!. 1Πο- 

λιτεία ἐξ ὑποθέσεως οἷξ ὙδΡΡΙ ]οα αἰιὰθ ορέϊηα ἤΠπρίμαν 1418 

ἀπ θιιβάατα οοΠἀΙΠἸ Π1 15, πᾷ γθοῖθ ἃ Ὑ]οίουο θα ρ]ϊοϊ πα π οἱ; 

ὁΡροῆία ἱρίέαν οἱ τῇ ἁπλῶς χρατίστῃ. ΟΕ 11, 6 Ῥ. 88, 9 εἴ τι 

πρὸς τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὸν τρόπον ὑπεναντίως τῆς προκειμένης αὐτοῖς 

πολιτείας. 11], 56. Ρ. 79, 21 οἱ μὲν ἁπλῶς οἱ δ᾽ ἐξ ὑποϑέσεως. 

Ὗ, 9. Ρ. “188, 11. “4. ΥἹΙ, τ. Ρ. 198, 6. 9. ὑπόϑεσις μὲν οὖν τῆς 

δημοκρατινῆς πολιτείας ἐλευϑερία. Ῥ, τοδ, “5 ἰάοχα ἂἢ Αὐἱποίοϊα 

ἀϊοίμαγ ὅρος. ὙΠ, ἅ. Ρ. 225, 40. ΥἹἼΙΙἹ, 8. Ρ. 958; 4 καὶ τῇ με- 

μτημένη διμαίους ἄνδρας ἁπλῶς ἀλλὰ μὴ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, 

ΨΙ1, 12 Ῥ. 2ή9, τῷ καὶ ταύτην οὐκ ἐξ ὑποθέσεως, ἀλλὰ ἄ- 

πλῶς, Λέγω δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως τἀναγκαῖα, τὸ δ᾽ ἁπλῶς τὸ καλῶς, 

Ῥ, τι, 58. κοινὴν] ϑοῆπ. εὲ Οογδὸς ο, Οαίδιθοπο καινήν. 

Ῥοῆεα ρῬγο ἐπαινοῦσι Ρ χα ἐπαινοῦμεν; [εὐ ἴαρτα [οτἱρίπιι εἰ 

ἐπαινοῦσι. 

; 
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Ρ. 115, 94. ἦν] Οογαῖς οομΐ. χαϑ' ἣν ν6] ἥ. Ἵ 

Ρ. 115. 26. κοινωνεῖν] ΒΡ τ κινεῖν; ἴπ ΙΠΔΥΡΙΊΙ6. κοινωνεῖν. 

ἽῬ ττά;9. ταῖς πόλεσιν) Ρ τ τῆς πόλεως. 

Ῥ. ττά, 11. ἑκάστης} ϑέῃπ. εἰ Οοχαὲς ἑκάστοις. 

Θ᾿ τή... Νόμοι κεχωρισμένοι τῶν δηλούντων 

τὴν πολιτείαν] Νόμοι εἰ πολιτεία 4111 1ΠΙΕΥ [6 αἰεγαπὲ, 

αιπ ἐχροπίμπιι εἢ 11, 9. ». 66, 19 ---ο51. Νόμος οΓ᾽ ἴπ5 οἰνια; 

πολιτεία (γ6] τὰ δηλοῦντα τὴν πολιτείαν) ΨΕΙῸ ππνογία σϑὶρα]1- 

οἂθ οοπἤιίαίο. 

Ρι ττή, το. πλείω͵ δόῇῆπ. δὲ ΟΟΥ. οἵη ΟδΙπεύδυϊο πλείους 

δοά δὰ πλείω 1π}611156 εἴδη. 

ἘΠ αἰ ΡΥ συν ἀπ, περ Ἴ ἜΠΕΑ ΑΝ τ; οἱ; 4. δ. Τὰ 'Ῥ αὶ 

ΔΌς ἢ. 
Ἀ 

Ῥ. ττή, 2:5. βασιλείαν, ἀριστοκρατίαν, πολιτείαν] 

Ηδεο ἅρίμπε ἃ Ρὶ 5, ὶ 

Ῥ ττή, 48. καὶ περὶ] καὶ τὸ περὶ Οογδὄβ. 

Ῥ, ττή, 59. συνιστάναι 810 Α 1. 2. Οεἔεσζ συνεστάναι. 

ὙΙοῖ, συνεστᾶναι. Αα συνιστάναι [θα π] τὴν πόλιν. 

ΒΔ ΤῊ ὃ. τὴν Αδείξ ἃ Ῥ υ'  ΒΕΠπεα. 

Βττε 6. στο τὴν “τυραννίδα͵ 510. Ἀ.χὉ ο(, Ῥὶπ κα. 

Οεἰευὶ ὥστε χαὶ τ. τ. : 

Ῥ πτδ.. 15. τὰς φήνατο καὶ τῶν πρότερον] αὶ 

ὉΡΉ ΤΟΙΣ 

᾿ὴ [] 

δριὰ ϑομποιάοσπιῃ εἰ Οογαῦμπι ἀδο!, ἘΠ ΘΙΡΙΟΙ: ΡΙαίοποια Ρο]- 

ἴιςο Ρ- 505. Α. 

Ῥ᾿ τι5, ο6, ἀλλὰ ταῖς πλεέόσταις Οογδᾶς ἀλλ᾽ οὐ ταῖς 

πλ. Ἐρξο νϑῦο ἀδβίοθγειη, ἢ δαάείϊοι , πθβ δ! ] 0 6 πη. 

Ῥ. τιθ, 4. ἑκάστης] Ρ 2. 5 οἔ οοάεχ Οδημοσαυῖϊ ἑκάστου. 

ΘΑ͂ΡῚ ΤΙ. Ῥ᾿ στὸ; 7)» πλείω πόλεως πὸν ἀριϑμὸν] 

Ῥ., πλείω τὸν ἀριθμὸν πόλεως. [Ιάετα ν. 8 συγκειμένας ὁρω- 

μὲν πάσας. 

ΡΒ, 116, 12. ἀνοπλὸν] 8510 Α 1. 5. Ρ 2. 5; ἄοπλον οΘΈΕΥ,. 

ῬΙΘΟΘΠΠΟΥ [οΥἱρίαγα ἄνοπλος εἴ υἱάθισ, ΔΗ ΠΟΥ ἄοπλος, 

Αριά ὙΠππογάϊάοιι 1Π1., 9. [ΟΥ̓ ΒΙΓΩΥ ἀοσπλος. 

Ῥ. τιθ, 2οθ. πολεμίους Οοταῦβ πολέμους. 

Ῥ. τιθ6,.26. ἕτερον ΑΡεῖ ἃ Ρὶ 1. 

πῆ 27... δώ διλό μήν ΤΕ πδν τ. 5 Ῥ' 9... 5... Οεξοχὶ 

διείλόμεθα. Βεπο. Αγχιῆἤοιθὶοβ δὰ 1ἰῦγ. 11Π1,. 4. 5, το[ριοτῇ, 

ΑΔ. 
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Μῖτο ΒΟ ποίοσιιβ: ω]οοτ5. ΟΠ 61. γοΓρί οἷς ῬὨΠοΙΉΡΠας. Ποία 

ποῖ οχῆδι ἱπ Πἰρτο ἰθυο, [6 οἰπιβ 1πἰξππχπ {πρϑγοῖὲ ἴῃ ΠἰΡγὸ ᾿ 

Γορίππὸ εχίσειποι 9 Υ᾽, Ρ. 577. ἱ 

Ῥ. τι6, 52. διαφέρει] Ρ σ διαφέρη (Πο0). Ν 

Ῥ. 117, τ. τῶν ἀρχῶν ταξις] ϑΌΠπη, εἰ Οὐγαῦς πα διι- ᾿ 

οἵουγϊ [ας τάξις τῶν ἀρχῶν. Ὗ. ΠΙ, 4. Ῥ. 81, 9 ἔστι δὲ πολιτεία ἢ 

πόλεως τάξις τῶν τὲ ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα τῆς χυρίας πάντων. 
Ἄ - “κοι ." 

Ῥ. 117, ἅ. ἢ κοινὴν τιν ἀμφοῖν] Ὑποπτὰ τῷ Σνεϊδέρῳ 
᾿ 

εὐλόγως ἔδοξαν" ἐμοὶ δὲ καὶ ἀδιανόητα ὅλως. ἈΟΡ. Δπὲ οδδοῖ5 

650 [ππὶ ἀπὶ ἢ ΟπΠΊ 11] [οἶτρο αδουτηξ ΥἹΤῚ ἀὉΟΕΙ ΠΊται. ψοσΡα 

λέγω δ᾽ οἷον τῶν ἀπόρων ἢ τῶν εὐπόρων ἢ κοινὴν τιν᾽ ἀμφοῖν «κἀ- 

ἀοοία Γὰπὲ πὸ Ἔχ ΡΠ]οδυθηἴαυ 1114: ταύτην δὲ (τὴν τἄξιν τῶν ἀρ- 

χῶν) διανέμονται πάντες ἢ κατὰ τὴν δύναμιν τῶν μετεχόντων ἢ να- 

τὰ τινὰ αὐτῶν ἰσότητα κοινήν; νεΥθα κατὰ τὴν δύναμιν ὈΧΡΙ]αὐαπ- 

ἴαχ 1Π15 τῶν ἀπόρων ἢ τῶν εὐπόρων, απῖθη5 ἀοηποογαια δὲ ο911- 

βατομῖα Πρηϊποαπίασ; 116 γεγο κατὰ τινὰ ἰσότητα κοινὴν 111π- 

ἢγαυιῖαν νου θ15 ἢ κοινὴν τιν᾽ ἀμφοῖν ([ο. δύναγιν), ἀπαῖθ5 ΡΟΠ1Πα 

βεπιδοαίασ. ὍἿ ΗΙ, 4 Ῥ»..82, τό ἦτοι τῶν ἀῤχομένων χᾶριν 

ἐστὶν ἢ κοινοῦ τινος ἀμφοῖν. ϊ 

Ῥ. 117.) 15. δημοκρατίαν] 818 ΔΙ απ Ὀτηπ65. δ6Π1|61- 

ἄογιιβ νοχὸ οἱ Οογαῦθ απ 1 ΔΙΏΒΙΠΟ δημοκρατίας. 

Ῥ. νυ, 21. δυεῖν] [τὰ .Ἀ «. ὈδΔΊΟΙΙ οι Ὁ 4 δυοῖν. 

Ῥ. 117, 20. 80. οὐδ᾽ ὀλιγαρχίαν -- ολίγοι] Ησδὺ τποτι- 

Ῥγμσα ἴῃ Α 1. 24. Ρ 5 ρΡο[, δημοκρατεῖσθαι τούτους (Ρ. τι» 52.) 

Ἰδρίιαυ, Τῇ Ῥι ποιχο Ἰοοο: οὐδ᾽ ὀλιγαρχίαν ὅπου κύριοι ὁλί- 

γοι τῆς πολιτείας; οἱ Πο (ὀλίγοι τῆς πολιτείας) ποῖ Ξῆς πολιτείας 

ὀλίγοι) δίίαται Ῥ 5. Ῥχο πλέον ν. 50 Ρὶ 4 πλεῖον, 

Ῥιχδ. χῷ Ἃ ἐϑιοπίᾷ, ἨΘΥΘΙΟ ΗΝ, 20: 

Ῥ, ττῦ, 18. καὶ μὴ ἐλευθέρων ἀρχωσι]ῦΊ Τεπιοπῆχα- 

ἔπιπα ἵν} Αὐτοίθ]ος ἀππο οἵα ΤΠΡΥ 15, Δ ἀπᾶρ [Ρϑοῖεξ δππτο- 

ογᾶϊα, τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀπορίαν. πο πὲ Ρτοθαγοῖ ἀπὸ 

ῬΥΟΡΌΓΙΙΣ Θχοπρ]α., ὉΠ οσατη ΔΡΟΙ]οπίαίασπατπ δὲ ὙΠοσαθοσπηι; 

41ιὸ δνϊποᾶίιῦ πὸπ ἰοΐατα οἴ ΠΠΡοσ Τα! οι. 4πᾶο ἀοηχοοτα τη 

οοπἤιημια!ι, ΟΟ]οΟΡΙ Ομ] ΟΥαγη Δ] ΓΘ Ιλ ΠῚ. απὸ γόον 18] ἀδπιο- 

ογαϊίατα πὸπ εἴα, ΠῚ Ρ]εσίαιε διὰ τὸ κατὰ πλῆϑος ὑπερέχειν 

ἢπεὲ ἀἰϊνιξο5. Νοὸὴ ΟΡας οἱξ Ἰριίμασ πὲ γ. 94. οαπὶ Οοχαδ οἱ δοηποὶ- 

ἄεχο οοπὶ. ὀλιγαρχία. 
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Ρ᾿ τι8, 55. εἰ πλούσιοι] 819 Α τ. 4. Οεξογὶ οἱ πλούσιοι. 

ἂ» 118, 54. αἷἴον ἀν} ΘΙΣΑ 1:. 5. Ῥ σ: δ. ΪπῈ6]Πρὲ: οἷον 

δῆμος ἂν ἣν ἐν πολοφῶνι. Οείεγ! πο ἂν. 1)6 τα τρία οἵ. Χεπο- 
“ἐπε 

Ῥ. τ18, 29.. ὀλιγαρχίαι] 810 Α 1. 2. ΟΕΓΕΥΣ ὀλιγαρχίαοὶ 

ἘΞ Θ ἢ τον πᾶσαν ἔχειν πόλιν] Β΄ ἔχειν πᾶσαν πόλιν. 

ἘΠ ΤΟΣ ἤν απο δι 0 Ὁ 4 5. μιεν 510 Αδν 5. Ῥ αἱ ἃ. 5. ν08« 

ΤΟΥ [ΙΟ]οεοα ἀποδιορίξομεν, 

Ῥ' ἼΤΟ,, 17. τὸν αὐτὸν δὲ] Οοἕδδβ τὶ αὐτ΄ δή. 

ἘΠ ΤΟ, 90. τουφήν] Α 1::9: τροφήν. 

Ῥ, 110; 26. τρίτον δ᾽] Οοταῖξβ: τρίτον δὲ τὸ ἀγ- 

Θσοι α, σα λιετ εἰ «ἢ 11. τὔὰὕὔὖῷᾺἃᾧὉῈῈ.. δ69. 

ῬΣ τοῦ», Οἱ αὐτάρκων] ΘοΠπ. οὐ Οογαῦς τπᾶ]6 αὐταρκὼν3 

Ταργα Ρ. 119; 428 1|Δ461ὰ διατρίβον. 864 νἱκ οριιβ δγαΐ7 πὶ ἀθ 

4156 1111115 ΠΠΟΠΘΥΘΙῚ. 

Ῥ, χ2ο;.9. πάντα ταῦτα͵] «δῖῇο Α τ. 5. Οεἰἴευξ ταῦν 

τὰ πάντα. 

Ῥ, 190.) 10. γ81 Οοτδὲς τε. Ἰ)εϊπέο ν. 11. ἴσων: Η 

Ῥ, τ2ο;) 15. σκυτέων καὶ] δῖΆὋο Α 1. 2. Οεἴεγὶ σκυτέ- 

ὧν τε καί. 

Ῥ᾿ του Τὰ: ἀπτομένων] ἸΙ4. Α χ. 4. 9Ὀ} οἱ 5: τον. τῆς 

χώρας αὐξομένης καὶ ἁπτομένων τῶν πολιτῶν τῇς χώρας τῶν “πλη- 

σίον. Οεἰουῖ ἁπτομένης. Απίρα Ῥγχο πλησίον Α 1. 5 πλησίων. [ἕν ῆς ἢ “ 

Ῥ᾿ το, ὅ0ο. ὃ καλοῦμεν] Ρ 1 ὅπερ χ; Οαἰδπθομτιδ χηᾶ5 
᾽ ! Δ 

Ἰεαὶ οὖς κ΄ ΔΛηΐοα ν. 20 Ῥτὸ μόριον τὴς πόλεως Ρ α τῆς πολ. 9 6 Ω 

μόριον, 6 ΠΠαγΡ 15. Ρα ]1οῖ5 ντὰ6 Βοθοκ αι ΠΡσαπα: αἷς δ[ααί 5: 

Πιαιι5 ἢ. «ἃ. Αἰποηοσ [. Ὁ. 48ι. 
»" 

Ῥ. 1205 ὅϊΙ. τὰς ἀρχὰς λεετούργ δῦ» 

λας ἀρχὰς λειτουργοῦν. ἹΝΙα]6. Ὑευρὶ5 τὸ περὶ λειτουργοῦν ὃρ- 

 Οὐοτγαῦς τὰς ἀλ- 

Τοπίπηι ΕἿνκ “τὸ ταῖς οὐσίαις: λειτουρ γοῦν: 

Ῥ, τοι, 6.7. γίνεται) [ἰὰ οἴπποθ ῬΥΔΟΙοΥ ϑοῃπ, “6 Ὅο- 

χαῦγα 7). 411 [οὐἹρίοσ πη γενέσθαι. 

Ῥ, 121, 18. πλέίστας ἄρχειν] δῖε. ΑἹ. 2; πλείστας ἂρ- 

χας ἄρχειν Ῥ χα (2) 2.» Οοτγαᾷξϑε. ἴῃ Ρ ὅ ἀρχάς ἴῃ {πιτὰ εἢ. 

ὍΔΡ. Π11, .Ρ. τῶι, 8ὅ0, τὴν ϑάλατταν) 810 Α χω 2; 

δοῖχι. Οὐταῦθ. Οδίουι πα τήν. 
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ῬΡΓισ, 5. πορϑιυπὸν] 810 ΔΕ 2 ΒΥ, οὐδ. 2:; 8ὲ Ἷ 

ἄογιιβ οἱ Οογαὸς οὐπὶ δ θαγρίο πορϑμευτικὸν δ᾽, ἹἸΠορϑμευτικὸν ᾿ 

Σ 
« 

Φ (ἤπο δὲ) οἰϊαπι ὙἹοίου πι5. 

Ρ' χ25, 6. ἑτέρου] Ρ 2 ἕτερον. ἘῈ Πὺ Ἰεροπάᾶμπτα εἶτα 

οομπϊεοογαὶ δ. ]θπγρῖ5, Οπθῖ [Θοὰ] [ἀπ ὅοῃπ, εἰ Οοχαὄβ. ᾿ 

Ρ. 192, 8. τὰ τούτοις λεγόμενα κατα τὴν διαῷ ο- 

ραν] δῖο Α τν.2. Ρ.. 2. 5. Ψίοι. Τὰ τούτοις ὅμοια λεγόμενα 

ναίτι8 ἱπέρυρτθβ 16 ρῖ 6 νιἀείαν εἰ πο 5.010., δόμη.: Οογδδθ νο- Ὁ 

1ὸ τὰ τούτοις ἑπόμενα. 1)εἴπάς ῥΡτο τὴν διαφοράν, πὲ [οτἱρίαπ 

δ τὰ Α αἰ. 2, οεἰετὶ τὴν αὐτὴν διαφορᾶν. ͵ 

Ρ. 122, 11. ὑπάρχειν] Ὑἱοίοτπβ, ἡποῖὰ [δὰ [απὲ 

δόῆπ. εἰ Οογαῦβ, ἀρχειν. ΝΝῖα]6 ; μηδὲν μᾶλλον ὑπάρχειν δᾶ ἴογ- 

ΣΠΆ]ΑΤ : οὐδέν εἰμ᾽ ἔτι Ρεγ ποῖ, Νοβ: ΚΕΙΠΕΥ͂ νὸπ Βεϊάδπ ([0]]1 

χα Θ Υ̓ δ]5 ἀδὺ ἅπάεγα [δυπ. 

Ρ, τοῶ, 15. ὁμοίους ϑ80Ππη. οἱ Οουδὲβ οὔτ Οδσπδσδαυῖο 

ὁμοίως. Ἰθεϊπάς ν. 10 Ρ ΄ ρο[ξ, πολιτείας δπῖα ὁμοίως Ρ]6- ἑ 

τι6 ἱπέουρπηρῖ Δηΐθα ν᾿ 15 Ῥ͵Ὸ ὁποτερουσοῦν Α τ. 5 ὅπο- 

τερωσοῦν. 

Ρ, τό, τά. 156. δημοχρατίαν -α εἶδος} Ηδδο ἀείπῃηξ 

ΤΡΡΑΝ κὴνο Ὁ 

ῬῚ 102, 21. χκτωμένῳ] [Ι͂ὴ Ρὶ 4 κεκτημένῳ ΕΧ ΟΟΥΥ. [ἴπ 

81115, ἰοῆα ὙΙοίουϊο, μταμένῳ,. 

Ῥ. 122, 235. τὸ μετέχειν] ΑΡἤιηξ ἃ Ρ 2. Απῖἴεσα ἕτε- 

ρον δ᾽ Οογαδϑ. 

Ῥ. 125, 26. ἀνυπεύϑυνοι)] ΑἼ. 52, ἂν ὑπεύϑυνοι, ἡ 
, Ω 

Ῥ. 159. 61: νόμον] Ἃ «2 νὸμοῦξ» Ξ 

Ῥ, τοῦ, ι. πολιτῶν Α Σ. 2. πολιτειῶν. 

ἄν ασ5...56. ἀγα ὁ ν}7 ΡΥ ων δι ἀγαθὴν. ἅπ Ῥ 9, 5 ἔδ- 

ΤΊΘη [ἀργὰ [οΥἹρέπ πη ον. Πιθοϊρίοπάπιπη ογαΐ “ἀγαθὴν: τπδιπο- 

ΧἸΡΟΥ δμΐτη , τὶ [ο]εῖ, Ποπποχὶ ἰοοιτα (Π]. 11, 9042 ᾿ἰαπά αν 

Αὐτἤοίο]ς65. 

Ῥ, 195,.0. δεσποτικὸς 801}. τπᾶῖεραξ δεσποστικές. 

ἘΠ 5 γε, ἑκάτεροι ἰσχύουσιν] ϑ81. Α 1: 4. 868 

Ῥ ἀρ ον ἑκάτεροι ἑκατέροις. ΟδἰαΥῚ ἑκάτεροι παρ᾽ ἑκατέροις. ἴπ- 

ἴτὰ ν. 16. Ρ 2. 56. Α 1. 2 οᾶγεπὲ ρυδοροῇιϊοπθ παρὰ ἃπίθ τοῖς 

δήμοις), τὶ π085 [ΟΧΙρἤιπις; Ρ ἡ γεχοὸ παρὰ τοῖς τυράννοις, 



ΤΙΣ ΗΝ ΘΑΡ.. Ἡ 578 

ΟΡ, τ28;) 20. δῆμον εἴναι] Ρ ἃ δῆμον ἁπάντων ΤῊΝ τ, 

2. 8 ὃ. πάντων εἶναι. Ησοο 1διξαγ ταοϊριεπάππι δσαῖ. ἡ 

Ῥ,..χ25, 52. νἀ κοί δρ, μὴν Ὁ ΣἿ Γι ὈΙππὶ5 ψηφίσματι. 

ΒΑΡῪ. Β....1.24.5.8. μικρῶν] ΔΙΟ Αν αι. ὃ. ΒΡ ΟΣ τ ΓΈ 

Νοίοϊο ἀπ Ρ 1 μακρῶν Ργαερεαῖ, αποά γϑοθρουπηΐ σΘέουΣ Ρυδα- 

εππὶς Ὑ]οίοτιο. δε π΄ μαχρῶν [οτἹρΠίϊεε Αὐιἤοῖθθθ, δαῖτα 

[ογιρῃ!α εἰ μαχρῶν μὲν», αἱρῶνται δέ ἴεγε ῬΊβποσθ οοπ- 

ἐεπιάθσοιη. 

Ρ, τοή!, 12. ἕτερον εἶδος] ὃξε δἀάπηξ ἔδεσε οἹηπαβ ρΡοῆ 

ἕτερον Ῥηδείευ Α 1. 2. 

Ῥ, τοά, τ5. εἰσίῃ] Ὁ 1, εἷς εἴη; ἴπι ἸπᾶΥδ. γο. εἰσίῃ. 

Ῥ- υούς 20, ἡ 8εσεν ψαΐρο ἔθεσιν. 

Ῥ. τοῦ, το. νόμων] Ῥοίξ νόμων ἴπ ΒΒ. [δαπππέμγ διὸ 

πᾶσι.τοῖς κτωμένοις ἔξεστι μετέχειν. ιεοερία παροὺ Πιπξ ἃ ΥὙ1- 

οἷο. 8010, Οππιῃ ἀΡρῆπὲ ἂν Α... 2. Ρ Ω,. (3. “ὁ: πῶς ἀϊδ- 

Ἰαν πηι. 

Ῥ᾿ τ525, 158. τθ. μετέχειν, μὴ μέντοι δυναμένοις 

σχολάξφειν] Α 1. 2 μετέχειν μέντοι δυναμένοις σχολάζειν. ἘΠ 

Πο Υἱοι. οἱ δυθαγρίπιβ. Ρ 2. δ: μετέχειν μέντοι δυναμένους σχολ. 

δομ παι ουδ τι Π 015 ᾿πο]παΠὶ νουρὰ διὰ τὴν ἐχομένην αἵρεσιν εἰ γὰρ 

καὶ ν. 14; ἀεῖπάο; ἔδοία. ροίξ. μετέχειν ν; τ ρΡοῆΠίατα, «ΤοχῖρΠε 

δυναμένοις μέντοι σχολάζειν. Οογαῖς νετο: κατὰ τὸ γένος μετέχειν, 

μετέχειν μέντοι δυναμενοις σχολάζειν. ΝΝο5 μή περαΐϊοπϑιῃ ἃπὲδ μέντοι 

ἀπε] ἰτητι5 οἱ τἰὰ Ραμα ΡΒ α ἴεσσε ροΐθα νἱ1, [ΘἰΓὰΥ ΠπῸΠ ΟΡτι5 

ἐταΐ 90} 6115. [ἰὐΐνοσο τηαθϑιΐοιπ νου θουπιη διὰ τὴν ἐχομένην αἵρεσιν 

ἀπέθ!]Πραῖ ἸΘΟΙΟΥ͂ ἹΠΕΙΠ ΠΟΥ  ΘΟΥΤῚΠ, απᾶ6 Πιρτᾶ Ρ. 192, 17 [ᾳ. εχ- 

Ῥοῆιία ἂν ΑὐιηηιἝοϊοϊς εγᾶπί, ])οοπογαξ επῖππ., πητιτῃ [εΠ6 ἀ6- 

τποογαῖϊας βαπ5, [οἀ [ρθοῖεθ Ῥ]πγθβ8, Αἔσο βοππβ φαϊάδιη ππὶ- 
" νχν 5 Ὁ 

νογίαμι ᾿ΐα ΑΡ 60 ἀεδἰϊπιιπι οἰ: ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον ο- 

ν δ τς ὅν - Ε αἰ" ς χ ν ; τ 

ὃς: τὸ δόξαν τοις πλείοσιν, ἀνα Ομομρατιὰν εἰναι ταῦτωνς Ἐν 

- -ς - ΄ Ρ᾿ ΄ - Φ 

ἕν οὖν εἰδος δημοκρατίας τοῦτο. αΐιοῦ νοσὸ [ἀπὲ ἰρθοῖο5 465 μ ς ἡἹμμοΈ ς 
- Σ « «ι Εν ᾿ » “, ᾽ Ε , Ὗ ΄ 

ΧΠΟΟΥΔΙΙΔΘ' 1) ἄλλο ὃὲ τὸ τὰς ἀρχὰς απὸ τιμημάτων εἶναι» βραχε- 
ι ΄ ε θυ ὰ »Ὁ ς ΄ ᾿ Ε ΄ 

ὧν ὃξ τούτων ὄντων, ὃὲέει ὃβ τῷ νκτωμένω ἐξουσίαν εἶναι μετέχειν 

ὶ δ; ὶ σοράλλοντα κὴ μετέχειν 9) τὸ λετέγχε ν πάντ τοὺς πολί- Και τοῦ απούχλλ, τ μη μὲτεχϑξ ) [13 εχ ἰ παντας τοὺς πολι 

“ ν ΄ ΕἼ ᾿ -- » 

τας, ὅσοι ανυπεύϑυνοι. ἄρχειν ὃε τὸν νόμον 52) τὸ πᾶσι μετεῖναι 
Φ. . ἝΞ σα ἜΡΕΤΟΣ δλ ΝΣ Ε ε" 5 ᾿ ἐ Ὑ 

τῶν ἀρχῶν, ἐὰν, μόνον ἢ πολίτης, ἀρῤχεὶιν ὃξὲ τὸν νόμον, 4) ταλ- 
ἢ " τ ᾿ ΄ ᾽ Ὕ » Ἁ “-- Ἢ ᾿ ΗΝ ᾽ 

λα μὲν εἰναι ταῦτα» κύριον δ᾽ εἶναι τὸ πλήϑος ναι μὴ τὸν νόμον, 

ἀν νῳ μ΄“ππἴὐπὐϑδοους νων νοι δι ὁονδνννένννν Ν Δννὰ, Ὁ... ..ϑμἐν. ἡ... 
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ΑΣ Μ ΑΒΙΘΤΟΤ. ῬΟΙΓΙΤ, : 

ΗδΔ58 ατλπιον Γροοῖοβ ἴαορῖτι ἀεῖπάθ Ἐχρίαπαξ τ Ῥ, 198, 5 [α, 

αἴαιις 11 φαϊάοιη, τὲ ἴθ ΠηΡΆ]Π5 ἀοτποουαῖαθ δ ΌποΥ θιι5 Πη- 

ΘῸ]1ὰ5 ΡΟΡΆΪ Ῥανίος Θχοϊοστο αἴψαθ Ῥσδθροΐθῃ!οβ οἰ ἀθιλοι- 

ἤχει; ατια]ο5 νοσὸ {πὸ ἤπὲ ρῥατίθβ, Ασιοίε!θβ Ρ.Ό 110, 20 

ἴα. εἴ Ῥ.- 151, 27,14. ἀσοιῖξ. Ῥχίπατα 15. ΠΥ σοπτ5 ἄδπηο- 
- - . ΓΣ . . ΓῚ 

εταϊϊαα ΔὉ δρύὶοο κ σου Ια ΠΥ ὉΡ. 1955, 5): ὅταν τὸ γε- 

ὠργικὸν καὶ τὸ κεντημένον μετρίαν οὐσίαν χύριον ἢ τῆς πολιτείας» Ἶ 
΄ " ΕΣ ΄ 

πολιτεύονται κατὰ νόμους; [δουπάτιη, ἴπ απὸ τὸ περὶ τὰς τ- ἣ 

χνας, τὸ ἀγοραῖον, ΝΕ] τὸ περὶ Θάλατταν ΠΌΠΠΕΤΟ τηδῖπ5 εἴ. Εὰ 
- 

εἢ ἀειποογαῖϊα απιᾶθ ΔΒ Ατιοιεϊα ἀϊοϊξασ : ἕτερον δὲ εἶδος διὰ 

τὴν ἐχομένην αἵρεσιν; ἡ ἐχομένη αἵρεσις οἰξ δονια δα ππᾶρὶ- 

Πγαῖς εἹεοϊΐο, 48 [δοὰπάο ἴοοο ῬΡο[ ἀρυϊοοὶαβ Ὁ Αὐιοῖεῖθ. 

ἩΠΙΠοταραυέσ. ϑπὲ απίθπι Πὶ τὸ περὶ τὰς τέχνας, τὸ ἀγο- 

ραῖον, τὸ περὶ ϑάλατταν. (Ρ. 1521) 28 [4.) Ηο5 ἀπὸ γϑοαβαΐο 

(ἡ ἐχομένη αἵρεσις) σοτπρΥΠομ 1 , Ηδοο Ἰριξαῦ ἀοιποογαῖα 1-'ὦ 

ἐΐογχο 1ἰπηϊΐο οἰσχομπι[ου πα ῦ; ΠΟΙΪΠῚ ΘΠ, πὶπΠ 411 γοτο πὲ ἱ 

οἰν]β (. 6. πίθοαπο ρατθπίθ οἷν παΐ5.} δοοδάθσε δὰ τηδρῖ- ἰ 

ἤγχαῖις 1Ἰἰσοῖ, Ποὺ εἱὲ 1Ππ|4 ἀνυπεύϑυνοι κατὰ γένόςς. Ὑ1665 1|4- 

4116 πὸπ Ροίΐε δρϑῖῖζ ποβδιϊοπθα ἀπίθ μέντοι, Τευμπτη ἀ8- 

ΧΠΟΟΥΑΙΪαΘ ρϑμτι5 δἰΐϊατι Ἰἰαχίοσο 1ἰτηϊξα ΟἸΤΟταΓΟΥῚ δ  πασ, Αδ06- 

ἄτα Ἰἰοοῖ δά τυαρι{ἐγαΐπιβ ΠΡασο οαϊ αι (οταῖο 1110 βοππαῖπδθ 

ΟΥΒΙΠἾ5 ΟΧαμΪπη6.) ἱ- 6. δα 115, 4πὶ τῷ χερνητιχκῷ ΨνΕ6] τῷ 3η- 

τιχκῷ σΟΙΠΡΥΘΠο ἀμ (Ρ. 122, δ. [4.) [16ὲ ρίξαν, ἀππχα 

οἷο ποῦ αριιμπάοπε, δα Τϑιπριθ]οᾶτι δοοοάοσθ πϑαπθπ,. Ὁ 

“παασα ἴαιπεπ 1Ιοοαϊ. Οπαχίπη ἀδηΐοπθ βοπαθ 1Ππ4 οἱ, ἐ 

Ἴπ απὰ σχολάζειν (4. 6. ᾿πᾶρ] γα Έθτι5. διι118.1) ΟΠΊΠ65 1106 ΥῚ ῬΟΓ" 

[μπὲ, αιοά τποχοοάομι δοοῖρίπηΐ βογοπάογαπι τπᾶρ 1 γδἔ τι}, 

Ῥ. 168, 285. εὐπορίας Οοταὸς χη8}1} εὐπορίαν. 

Ῥ. τοά, ὅο. ἰδίων] Α 1. ἡδίων. 

Ῥ.1οθ, τό. «εἰ μὲν τὸ πρότερον͵ 8510  χ. ἃ. Ψι1δῖδ- 

αἶτι5, 5010., 8011. - Οογαὸς οαὰ χα (ἘΠῚ νἱδεΐαχ}) ὅ οἱ Ζὸ 
, 

πρότερον. ΟΑπιογαυ 5 νΟ]ΘΡΔΙ: ἔχοντες, εἴη μὲν τὸ πρότερον, 
Ὗ 

- ν - 

πλείους δὲ, τὸ τῆς ὃ. Θὶ εἰ μὲν τὸ πρότερον τεῖϊϊποδα 408 Π05 

ἜΠΙΟΟ ῬΙΟΡΑΣητ5., Πἰὸ οΥἹΐ [Θὰ Πιδ: εἰ μὲν τὸ πρότερον ἔχουσιν ) 

(εαιιάοση τῶν. οὐσιῶν [ἀχπππᾶπγ, ἡπᾶτη Ορἐπαίθα ὈΥΙππὶ ΟἹ ρατ- 

οἸϊαο ΡοπΘΥῖδ Πα] 6]04}}}}., πλείων δὲ' μέρη ταύτης τῆς οὐσίας ([εᾷ 

ἴῃ χπαίοτεβ Ῥαᾶσγίοβ αἰγιία, ποι ρΡαποίοχοθ ἔπη Πα Π16ΧῸ)) τὸ 

: ᾿ 



γος 

Γ1Β. ΗΠ. ΟΑΡ. ΥἹ, 577 

«ἧς δευτέρας γίνεται εἶδος " ἐὰν δ᾽ (Πῖο ορροΠπείοποιηι ΠΑΒες δά 1146: 

εἰ μὲν τὸ πρότερον ἔχουσι) ἐπιτείνωσι τῷ ἐλάττονες ὄντες μείζονας οὐ- 

σίας ἔχειν (ΗΠ φπίάοηη εἰξαπη ῬαΠΟΙΟΥ͂Θ5 ᾿πδῖοσαβ ρατίεβ ροΙΠπἀδδη!) 

ἡ τρίτη ἐπίξοσις γίνεται τῆς ὀλιγαρχίας. 

Ῥ. 126. τῷ. πλείω δδ1 Ἱπηρτ. πλείω δ᾽ ἔχωσι, 

Ῥ 126. το. διὰ δὲ] ὃὲ Δβοῖξ ἃ ὶ 2. ὅ. Α χζ. 2, ει 

(2 ἰσχυρόν Παβθεῖ, ΄ 

Ῥ᾿ 106, 21. τῷ} Β 1 τό. Ἰάεπι ν. τό αὐτῶν Ἀγτὸ αὐτῶν. 

Ῥ, τον 8. ἐν’ ταῖς πόλιτείαις} Ἔοτ!. ἐν τῇ ἽΠΟλΕ- 

τεία. Πεΐπάθ ρτὸ ἀριστοκρατίαν μὲν οὖν Α τ ἀριστοκρατίε 

μὲν οὖν. 

Ῥ. 197, 9ὅ. τρώτοις λόγοις] ἘΠ’, 5--12. 

Ῥ. 1ο7γ185, Ἀαρχήδόνι.] Α 1. 2 Χαλκηδάνι. δε Ναὶ 1. 4 

Ῥιαρχηδόνι. 

ΟΑΡ. ΥἹΙ. Ῥ, 128, τ. νομιξομένης 810 οταπεβ 100]. [π 

Ῥ 4 νομιζομένης, [οὐ ἴπργα ὀνομαζομένης [οΥἱρίπτα. Ηοο χαρθα 

Ῥέη οἷ ἃ Ὑἱοῖ., δοῆπ., Οογαῦ. 

Ῥ. .οϑ, 5. οὐκ οὖσαν] ΤιΑτΩθΙπιι5 οὐ δοκοῦσαν. 

ἄρτι ῥηθείσας. 

Ῥ, τοϑ, 6. 7. εἰσέ τ᾿ αὐτῶν αὗται παρεπβααεις} 

ἽΝΙοπ3 ΠΟΤ γὙϑυθουπτη Ρ͵ᾶπθ πρὶ Θομππηδιάδγαια, Ἴγχια ἴππξ 

εχ Αυιῆοῖθ!5 [επίαπα τι ποογαΐϊαθ βοποῖᾶ, βασιλεία, 

ἀριστονρατία (κατ᾽ ἐξοχὴν Ποὺ ἀϊοῖα), πολιτεία (κατ᾽ ἐξοχὴν ἢο 

ἀϊοία).. Ὄερταναΐιίοπ ε5. Ατιοογααθ οἰϊατη βΌπεσθ ἐσγοβ 

απ: τυραννίς, ὀλιγαρχία,» δημοκρατία. Οπατιιχ νατῖαθ [απ 

χαϊοιθ5, 4185 ΒΟΏΘΥΔΙΙΙ Τοοθπ[ε Αὐιζοξθ]εβ, οἱ βαγοἶδθ. Ὁ, 

τάδ, ἅ ἴᾳ. ἀεππηοογαίϊας Ρ. 125, 5 ἔᾳ. ϑιιπὲ γοσὸ οἤδτη 4πδοάδης 

οοπάϊοπεβ ἀερταναΐαγισ οἰνχίαἴη2),) 4πᾶ6 ΡΥ Γ[οαπ αν 6 Χ 

οΟΥἾπιπιΟ[15 ΟἹ ΡαγΟΠ1015 1π|{ΠΠππ|] 1) 115 οὐχ ἀθιποογα  ο8, Πμᾶβ 4116 

Ππηδυϊατὶ ποιηΐπα τῆς πολιτείας ΘΟΙΠΡΤΈΠαηα1  ΑὐἹῆοεθ]θ5, Π 6 

Πὶ5 τῆς πολιτείας ΡΟΠΟΥΙΡΙΙ5 οαρ. ὟΙ, Πυῖπ5 ΠΟΥῚ αἰδραΐατα ἱπη:- 

.-..» 

ν Α 
ολιτείας εἰπεῖν 1: } δ, δ᾽ ῥστὶν  (κ1ι ΠΣ ΩΣ 2,6 δ ΟΣ ξα)ς ἔπι}: λοιπὸν ὃ ἐστίν ἡμὶν περί τῆς νομιζομενήῆς " 

Ξ . Φ  Ὲ . . ᾽ “ὧν, εν «4 
Οὐδ ἀδίποθρβ [ο4αππέμγ 11 ν]τα 1 6]11ρ6α5, Ἑτάξαμεν. δ᾽ οὐ - 

᾽ ὩΣ Ε ᾿ ᾿ ἣν νΝ Ε ᾿ - 

τοὺς οὐΥ οὖσαν ουτε ταυτὴν τὴν κατ᾽ ἐξοχὴν πολιτειαν ΡῬ- 11τά, 425) 

Σ : δ ΤΣ ΣΦ ν ᾿ τη Ἵμ ᾿ Ἀὰ᾿ ὁ: 
παρέκβασιν οὐτε τὰς ἀρτι ρηϑβείσας αριστομρατίας (τὴν βασιλείαν καὶ τὴν 

4 5". ος Ἃ ν ν ᾿ ΄“ νΝ ᾿ " ι - ς 

αριστοχρατίαν τὴν λὰτ ἐποχὴν)» ὅτι τὸ μὲν αληϑὲς πᾶσαι (αι πολι- 

ϑυσσν ἀὔὐὐὔὦϑἋοὦὔῦὔ ὐουνον ἀν ν δε ςΝὟ κα 
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578 ΑΒΙΘΤΟΥ. ῬΟΙΗΤ, 

τεῖαι, αἱ μεταξύ εἰσιν τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς δημοκρατίας) τῆς ὁρ- 

Θοτάτης πολιτείας (τῆς ματ᾽ ἐξρχὴν οὕτως ὀνομαζομένης) " «ἔπειτα κα- 

ταριϑμοῦνται μετὰ τούτων (τῶν παρεκβάσεων), εἰσί τ᾽ αὐτῶν (τῶν 

παρευβάσεων τούτων) αὗται παρεκβάσεις. 88πὴ8 ἰβίμαγ πᾶ ῬΡο- 

1186, 46 αίθηβ παπὸ ΘΧΡΟΠίμχιιβ εἴ, παρεκβάσεις τῶν πα- 

ρένβάσεων. : 

Ῥ. το8, τι. πολιτείας] 46 ΟΠ] ΠΙΡτι5 ΓΟΙ ΡΆΒ]1οα 6 σοπουθιι, 

Ῥ, 128,12. δεικτέον] Οογαῦβ λεκτέον. 

Ῥ. χ58, 20. ἔχειν οἱ εὐποροι] Ριά. Α 2 οἱ εὔπορδι 

ἔχειν. ἴπ ἃ σ ἔχειν ἀθείϊ. 

ῬΡ. 128, 8. πονηροκρατουμένην], Οὐογδὸὲς 6χ Αγριπὶ 

Ἰπ ουρυθίαομπα Ἰαϊπα: μὴ πονήροκρι; Ἰά4π6 τϑοϊρι πάπα εἰ, 

αἱῇ τη8}15 τὰ πονηροχρατουμένην [απ ἴγ6 εἶναι. ΟὟ. Ρ." 987. 

Ῥ. 1528.) ὅ5. κειμένοις 8510 Ατ.΄ 2... ΟΕ ΕΣ κειμένοις νόμοις, 

Ρ' 129.) 1. κακῶς]ὔ .Α 2 καλῶς τπα]6. 

Ἐν 1909, 11. τὸ τῆς πολιτείας} Οοῇαὸὰς τοῦτο τῆς πολῖ- 

τείας; αἀάϊαιια. ρῬυαθίεγεα νο]αϊῇ: τὸ τῆς πολιτείας εἶδος τοῦτο 

πολιτεία καλεῖται. ΙΝΠῊΪ ροῖ5 [οὐἹθομπάπιι νἱάείασ : ἕν μὲν 

οὖν ταῖς πλείσταις πόλεσι γτλ. 

Ρ. 129, 16. τῶν καλῶν] Οοτδὲἕβ τὴν τῶν κ. 

ΟΑΡ. ὙΠ. Ρ. δο, 56. σύμβολον] ΟἸΙοῖϊᾳα ἱπ ῥα οἷον σύν- 

9ημὰα ναὶ κακόνα ἢ σνοπόν- Ροϊοα ΡῬγο ὅροι τρεῖς», πο Ργᾶε- 

Βοηΐξ Α σ᾿. 2. Ρ σ᾿. ο. δ; οείοσὶ οἱ ὅροι τρεῖς. 

Ῥ τὅο, 11. εἷς: μὲν οὗτος 816 Α χ..2.. γΙοΐξοχῖπθ. Ὅδ- 

ΤΟΥ εἷς μὲν οὖν οὗτος. 

Ῥ. τδι1,0. εὐὔδηλος] Αἰ τ..2. ἄδηλοςς Οποά χορο[ιηιις, 

οχ επποπάαϊϊομθ οὐ Οαυηουασι. Ἴπ νογῸ χρϑοῖὶρα [οὐ] ρεισαμα 

Ῥ., 4 εἰ τπαυρὶπῖ5 Ῥ 2 διαδήλος. 

Ῥ. 151; 12. τῶν δύο] 5810 Α 1. 2. τῷ δύο Ὑ]οεῖ. δἔ, ᾿ξ νὲσ 

ἄεϊαγ, Ρ 1. βεπο. Τὸ δύο ϑοῇηπ. εἴ Οοταθι, 

Ρ. 1τ51, 18. ὀλίγους κυρίους} ὅ810.ῈΧΦΔ τ. 2. Ψα]80 ὀλέ- 

γους εἶναι πυρίους. 

Ῥ. χδι, 25. εἴη γὰρ ἂν καὶ πονήρᾷ πολιτείᾳ) “.. 

“2 εἰ γ. ἄν κ- πονηρὰ πολιτεία. 

ῬῚ δὶ. 46, μορτων] ΡΣ. μόριον. 

Ρ. τοῦ, “6. πολιτείαν] 816 Αὶ Σ. «. 'Ῥ χα: ἃ..5. ἡ. ΟΕ ἢ 
Ν 

τὴν πολιτείαν. 

ἐς ν᾿ 

“φ“᾿ 

ρυυσννκον « 

“Ὁ 

ς ον 
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ΟΑΡ. ΥὙΠΙ. ἘΞΡΊΖΟ ἡ τάν ἢ ἀϊοιχ εν ρατ ἢ διρ Ετο αὐ 1; 

4. ὅ, Οεἰευὶ ἀρχειν καὶ κατά. 

ΟΡ, 1582, 17. βασιλεία ϑομποιάοσιβ εἰ Οογδὸβ παμβασι- 

λείᾳ. Νοπ τπηᾶ]6. 

ΟΑΡ. ΥἹΠΙ. Ρ. τθὅ2, 28. ἃ φύσεως] ϑέῆπ. εὲ Οογαῦς Ἃ 

ἬΡτο Οδιπεγασιὶ ἣ Φύσεως [οτιρίοτιιπ!. δεα ἃ φύσεως. δεῖται ε[ἐ 

ῬΤΟ καθὰ φύσεως δεῖται. Ῥδι]ο ροϊξ ν. ὅ0 ῥσὸ ἀλλὰ βίον δομη. 

εἰ Οοταῖς ἀλλὰ πρὸς βίον. 

Ῥ, 185, 9. τῆς ἑκάστοις Οοταῦθ οατπ ὅόππ. -τῆς δὲ ὅκ- 

Οοταῦς ἰατποπ τπαϊερᾶὶ τῆς γὲ ἕμ. 

Ῥ. τόδ, το. τοὺς δὲ αὐτοὺς τούτοις} 810 Α1, 2. 

ἹΝίᾶτρο Ῥ 2: γρ. καὶ χωρὶς τοῦ δέ; εἴ Πο [οτἱρίαιπ ἴῃ Ρ 4 τῆς 

αὐτοὺς τούτους. ΟΕΙΕΥΙ τοὺς ὃξ αὐτοὺς. τούτους. 

Ῥ τδ8ὅ, τθ. μέτρον] ϑοῆπ. εἐ Οογδᾶς μέτριον. 

Ῥ, 185, 25. 556. κακοῦργοι -- κακουργίαν] [Γιαταθὶπαβ 

πανοῦργοϊ --- πανουργίαν, 

Ῥ, 55, 26... φυλαρ χοῦσι] δ10. Α τι 2. Βα. ἷπ Ῥο. 5 

Φιλαρχοῦσι. [6 ε [ἀργὰ [οΥρίο. 

Ρ, 156. 82. τρυφὴ». Α. “2. τροφήν. Α τ τρυφήν, ΠΣ πΕΡ5 

Ῥτο διδασκαλείοις 7) αποά ἸΘΡΙΓΩΥ πὰ Α 1. 2. Ρ 5, διδασκαλίοις Ῥ 2, 

διδασκάλοις Ρ .. 

Ῥι 154, τ58. ἐξ ὧν Οοταῦς τὴν ἐξ ὧν. 

Ῥ. 1τϑ4, τ6. τῆς τούτων] δοόμῃ. δὲ Οογδᾶβ δὰ [δηΐθμ ατα 

ΤΑΙα πὶ τῆς τούτων οὐσίας. 

ΒΒ. Ὑν5η. σι. 9 ἐσ 1 ματαν τ: ῬῸΖ ϑέλων, 

Ῥ, 1586. 5.Ἠ ἀστασίαστος] Δ ν ΣΕΕΣ ΤΕΣ 

55. 6. στασεῖς} ϑοίαι. τηαϊεραὶρ συστάσεις, ῬτοΡθαπἕα 

Οοταδὸ. 

Ῥ. 155. 7. πολιτῶν] Να]6 ποὺ δομποίουὶ οοιπ πη Ππτπ 

οἵσα Οοταῦ Υθοθρὶ ΡτῸ δ. 4ποά πὶ οὐππῖθιι5. ἰαπὶ ΔΗ 115. δε ἰ- 

ἘΟΠΙΡτ5,), απιᾶτη [ΟΥ]ρ 5 οΟἄΙΟΙ θ15 1ΘΒΊΠΙΥ,, πολιτειῶν. 

Ῥ. 158, 17ζ. ἀπόλλυνται] Ρ.2 ἀπώλλυνται. 

Ῥ. 155, 25. εἴ 9᾽ οἱ τὰς οὐσίας ΑττἽ εἴθ᾽ αὑτὰς οὐσίας. Α « 

οἵϑ᾽ αὐτὰς οὐσίας. ΟοτΥΥΟΧῚ ΡΥϊτητι5 Ὑ ἸΟ[ΟΥ 115, πὶ Ἰορῖίαν ἴῃ Ρ . 

ΠΝ ΟΝ 155) 29. μάχας Ριι τὰς μᾶχας: Βεπε. 

Ῥ' τ56,ῳ. Ἔτι] Α.τ' Ἔστι. “ 

Ρ᾿ .6,.. σφέτεξον αὐ ὧν] ΑἾ. 2, σ. αὑτῶν. 
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Ρ, 156, το. γεννωμένων] 810 Α 1. 2, ΟδΙποΥΑΥ 5 γενο- 

μένων. ἘῚ Ποὺ ἀππιπὶ πὶ Τα Ἰοραῖαν ἀπθλτα ποῖ εἰξ ατΐπ 1ἴα 

Γοχιρίευι: Αὐπῆίοῖθ]θθ. Οδέθγι 1η6]] ΘΟ 16 Αὐτή οΐθ!εια. Θε]ο- 

πιοῖπ {αἰ ρΙοαθαΐπυ ΟΑΠΠΟΤΑΥ15) ἼΠΘΟρΡομαρΡιηΣ πη θ᾽ 5, Ὑ1- 

οἴου ΟΠ ΠΉοποπι, δϑοῃποιάογβ ὙΠοίθα, ἘΠῚ ΒΟΥ 1115 ϑ01ο- 

ποῖα. Εσο, πὲ ομιρ θαι αν [6πῖὸ, ῬΙαοῦπι οὰπὶ 1πὶθ] ]οχῖ8 

Ῥιΐο.» οἵἷαἶιι5 [ἀργὰ 1Π|, 9. Ῥ. 101) 25 Τπϑη ποτ ἔθοι!. 1)6 Ρ1- 

ἴαοο επίτι ἴΐα ϑίγαρο ΧΠΠ1Π. Ρ. 617. Ὁ. Ἔν δὲ τοῖς τυράννοις 

αἱ ὁ Πιττακὸς ἐγένετο --- εἰς μὲν τὴν τῶν δυναστειῶν κατάλυσιν 

ἐχρήσατο τῇ μοναρχίᾳ καὶ αὐτὸς" καταλύσας δ᾽ ἀπέδωκε τὴν αὐτο- 

νομίαν τῇ πόλεις 

Ῥ. 156, 16. φαμὲν] Ρ τ. 4 ἔφαμεν. Βεπο. 
Ῥ. 156, 525.ὄ τὸ πρὸς ὑπόϑεσιν)] ἈΡεὴ τὸ ἃ Β τ. 

ΘΟΑΡ. Χ. Ρ. 157. το. δημοκρατέαν] Ῥοίξ ποῦ νοοδθιῖ- 

πιὰ ἴπ δα. Ὑ]1οΣ. οΕ 5.010. παθὸ πιὰ] Ἰορημίαχ: εἶπερ γὰρ 

γεωργοὶ ὑπερέχουσι, γίνεται γεωργῶν δημομρατίαγ) “παρ ΔΌΠαπΕ, 

ΔΒ Α.1. 2. Ῥ α. 5. 4... δεᾶ Ἰεριαπέαν π᾿ τπᾶυϑῖπθ Ῥ 2 ῸῈ [0Πο- 

1οπ: εἴπερ γὰρ γεωργοὶ ὑπερέχουσι) γίνεται ἡ τῶν γεωργῶν 

δημοκρατία. 

Ῥ, 157, 16. τὴν πρώτην] [Ι.000 ΨΕΥΌΣ πρώτην πδᾶεο 16- 

δυηίαν ἴῃ Ρ 5: τὴν εἰρημένην ἀναλογίαν ἐνταῦθα πέφυπεν εἶναι 

δημοχρατίαν γτεροαἴα εχ ν. 9. 

187. τ0θ.0. μαλλον͵]Ί 81. ΒΥ ΖΕ ΕΒ ΠΑ ΥΣ, Ἂς 

Ῥ; 157. 17... δ 8. Αδοῖϊδὰ ῬΣ. 

Ῥ. 1.57, 26. μόνιμον] ἴῃ ΡΒ τ΄ Ἷἷπθε }ϊίπγτα εἴ, [ε ἐξα τι 

αὐ [οὐ ρίεσιξ 1) πτθ  σῖτις ἀἸβποίοι πιϑαιιθαῖ. Τογεαίϊε γο]αϊξ 

νύμιμον απο ἸοραϊΘπι ΟΣ νοΐ Δπΐουρυθθ. ἴπ χπαγρὶπο 

Ἰεδιξαν μόνιμον. 

ῬΊΟΝ 958. τούτους 1]ὃ"}Ἐὰ τούτῳ. ; 

Ῥ. 188, 6, ψευδῶς ἀγαθῶν 510 ἃ 1. 4.΄. ΘΕΟΥ͂, Ψεὺ- 

δῶν ἀγ. 

Ῥ. 158,7. συμβῆναι δ10 ΟὔπῈ5 ῬΥδοίου ϑόπηῃ, εξ Ὅο- 

ταῦτα, 61 γηᾶϊα δαὐϊάοσιιη! συμβαίνειν. 

ΡῬ. 158, το. ὅπλισιν] Α 1 ὅπλησιν. 

Ῥ: 158, 15. ἐκνχλησιάδειν πᾶσιν] ῬῪ πᾶσιν ἔννλ. 

Ῥ᾿ ιτ58, 18. τοῖς μὲν εὐπόροις Οογαῦδ: τὸ τοῖς μ. εὖπον 

Ῥ, 258, 95. ἀπογραψαμένοις] Ῥ ἡ: ἀπογραψαμένοις δέ. 
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Ῥὶ 159; 14- μακρότατον] Οοτναῦς. Ομ. μικρότατον νεῖ 

μετριώτατον. δε σκεψαμένους τὸ ποῖον ἐπιβάλλει μαχρότατον οἵ: 

δαγοπξ πὶ ἰπ ΘΙ ΓΟΥ Ἰὰς ἐαθτι]1α5 4ππατπὶ ῬΙΠΤΙΠῚΙ τευ η αΥ, 

Ῥ᾿ 1589, 18. μήτε] Οοταῦβ μηδέ. 864 νἱάς Ποχιπᾶππὶ οο.3 

ἴὰν, ΝΙεά. ἘΠ:){]. Ρ. 5655. άοι εα, [{ρῖ΄ 

Ῥ, 150; “χ᾽. ὀκνεῖν] αὶ κινεῖν; 1π τηϑυρῖπα ὀβνεῖν, 

Ῥ. 160, 24. μόνον] Ῥ 2 μόνον; [64 ἤιρτα [οτ. μόνων. 

Ἐ. 1503 ο8ὃ. ἐγένετο͵] Ῥ 1 ἐγίνετο. ᾿ 

ΠῚ Εν τῆν. Ὁ, οὐχ 1 κι}. ΤΑ τι. .2. ἀρχαί: ἵ 

Ῥ, τή0; 9. καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν] πλῇῆϑος εξ Ῥορπ: 

1.5; σύνταξις δοὶε5 τ ]]1ατ]56. ΟΥ. ΡοΙγὈ. Π, 5. οἱ δὴ Ἰλλυριοὶ 

τοὺς μὲν ἐλαφροὺς ἐξ ἐφόδου προσπεσόντες, τῷ τε πλήϑει καὶ τῷ 

βάρει τῆς συντάξεως ἐξέωσαν. ί 

ΟἈΑΡ. ΧΙ. Ῥ, Χάος 18. πάλιν δὲ] Αἀαϊάϊε ΘΟ Ππ Θ᾽ δουτιϑ 

λέξαντος, ἀποια ἰδοιιῖτι5 οἰ Οοταῦο. 

Ῥ τήο; 27. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν] Αι τοῦδ᾽ ἐστίν, Α 2 τοῦτ᾽ ἐστιν. 

Ῥ. τήο, 29. Σρέτον δέ] Δέ ἀρεῖ ἃ ΡΒ 2. τρίτον ὃξ τί τὸ 

ΣΟ ΑΥΤἢ “Ὡ: 

Ῥ. τήο, 82. δημεύδσεως Ῥοίξ που γνοσαθι]πμ, ἰη Ρ 4 16- 

δαπίπσ: καὶ περὶ ἀρχῶν αἱρέσεως. 8564. Παρὺ ἃΡ Ατἱἤοίθ]α δάὰς 

ΠΟ Ῥοΐασαῃΐξ Ῥυορίευ νν. 950. 80. 

Ῥι τάι,.5. πάσας] Οπίεγδηξ 8015. εἢ Οδίδπθοπιις. 868 

αἰ πόῖο Ἰεριίαν τῷ  α.2. Ῥὶ 2. 5... Δἥπ Ρὶχ μπαρϑαὶ ῬτοποπΙοΥ 

πιοίοϊο. 

ραις, ΟΑΝΙ. ΑἸ 1. 2 ἑτέραις ἢ ἑτέρας. Οδίουῖ ἢ ἑτέραις ἑτέρας. 

ϑόμπι. οἱ Οογαῦς οἵτὰ ὉΟ 106. (Οὐαπιθυασ ἢ ἑτέροις ἑτέρας. Νὸοϑ 

Τουτρἔπγδτα ΑἸ τ παστσα ἀἀορ αν ]τπιι5 ἐδ] δία ραυίϊοι]α ἀἰδιπιπιο γα. 
Ῥ. τάι, 9. τῇ τοῦ Τηλεκλέους 510.Ὰ ἢν “. Οδξεχὶ τῇ 

Τηλεκλέους. 1)6 616 016 ΝΠ Πα πο αἰϊπιπάο πὸ ςοηἢδε. 

Ῥ. χάι, τή. παὶ τῶν περὶ] 810. Α1. 4 καὶ περὶ τῶν ϑοΠμ, 

εἱ Οὐγδὸθ ἃποίοτο δυ]!θιγϑῖο. 

Ρ, τάν, 17. συνιένα!] ΓΑΒΟΠΙΟΥ ξοΥΙΡ ἢΙπὶ συνέεναι. Ῥεῖ: 

ἔτη οπῖπι ἰέναι οομ τα ἃπαϊορ ατη ΡΥΟΠπ π οἰ αἰ Ἰοτἶθ. ροοοαῖ. Νο- 

ἔπ οἱὲ δηΐϊπιὶ ΠΗ γο5. ΔΟΙΙΥῚ γὙουβογιχη {πη μι ἀοπηαπίατ 

ἀούθηΐϊαμλ [ΕΥναγΘ πὶ ὈΥΠΠΙ ΒΘ ἶα γΟΟΔ]1 τιθέναι (98), διδόναι 

Υ  ΥΥΥΎΥ  ὩΝ 



585. ΑΒΙΒΤΟΤ. ΡΟΠΙΤ, Ν 

(δον, δεικνύναι (δεικνυν, ἱέναι (ἷε), Νίαι 6Π1Ππὶ ἐοτηπϊ πα 6Χ με- 

ναιγ ἀΦεϊθοία ῬΎΙΟΥΘ, [γ}18Ρθὰ, οχογία αοἱϊ, [πὰ εἶμι νϑῦὸ δὲ ἰενας 

γΟΟΔ}15. ῬΥΪΠΊΙβδια ποπ οἱ ε, [εὐ ἐ; 1ὰ ἀρὰ ΠῸοπιδγπτη 1]. 

ΥἹΙ, δ05 διεξί- μεναι. Ἐκ ποῦ ἔμεναι, αἰδοῖα μὶ αι α, ἔεναι Ἔχους 

ἴσα οἷ; ποὺ ἀδΡερας 1ρ ΠῚ ῬΥΟΠιμΙΟΙΑΥῚ ἰέναι, αποά ἐπῆπῖ- 

νὰ5 686} δ]! τ} 115. ΨΟΥΒΡῚ ἴημι, [6ἀ ἴεναι. ΡεΙῆτηαο πὰς ρτοπππ- 

ἐσ ἐἕναι Ῥγὸ ἴεναι 6ᾶ5 ΨΟΥΒῚ εἶκε ΤΟΥ ηχα5 ἀεθοππι5, ἡ πα πὶ 

χη ΘΠ ΠΟΘ. ἔδοϊε ἐσ οὔ Πα ΓΟ ΒΘΟΚΙπ5 δὰ ΡΏσγη. Ὁ. 16. ἤαθο 

ἢ νετὰ [μπὲ 4π1ᾶθ ἸΠΟΠμ1, πὸη ἐξ [εἰ ἐ γδάϊοειπ ἴα νευθὶ ἴε- 

γαιγ7 [δ 1 αΥ, δἰΐατι ῬτῸ ἴεμαι, ἰέμην» ἴεσο, ἡπᾶθ ΔΒ ἔεναι 46- 

ΤΊΝΑΥΙ ΠᾺ]}1Ὸ τποάο ροίπιπι, Ἰεροπάπηπη εἴα ἵεμαι; ἱέμην, ἵεσο. 

Νες [λ0116 ἂἢ εἶμι, δοὸ, Οὐδϑθοοβ τπϑάϊιπι δἰϊαιιοὰ βαπιι5 ἢπ- 

ΧΑΙΪ6 τ] Πὶ αἰδαπαια Ῥου Γαδ θδξ, 

Ρ, τήτ, ὅ0. δεοικεῖται͵ Α 1 διοικεῖσαι- 

Ῥ. τάς, 15. ὁλιγαρχικῆν] Οοταῦὸς δοΠ]. ὀλιγαρχικωπάτην. 

Ρ. 142, τά. τινες ϑεοϊαίεσππ!ξ Οδμλθυαυ5., ϑυ]θπγρὶμ5, 

δομποιάογιϑ. ον Οογαῦβ. Οαδπίαμη πὸπ νἱά6ο. 

Ρ, τής, 17. ἀριστοκρατία ἢ πολιτεία] 810 Ἃ τ. 2: 

Ῥ.. 5. 4. 864 γτδβ οείθυϊβ ργόθαπάα οἱξ Ἰδοῖΐίο Ῥ σ ἀριστοχρᾶ- 

τία ἡ πολιτείας. Οποα ΘαἰοΥῖ Παίγεμπὶ ἀριστοκρατία μέν ἐστιν ἡ πὸ- 

λιτεία» 14 1ῃ σοά!οῖθ5, αποά [οἱατα, πὸπ Ἰορῖξασ. Απίθα ν. 

15 ὑπὲρ εἰρήνης [ΟΥΤΡΠτηϊΒ. οἴ Α 1. 2 δὲ ϑομπείάθσο, ὔβίεσὶ 

ΘΑΥ ΠΣ ῬΥδορο ἢ 916. 

Ρ. τή5,..0. προκρίτων] ΟἸΆ] 61) ΟΥΘΑΠάῚ ταϊϊοηθπὶ Ρ]δΐο 

ἀπ Πιλαῖ Γερρ. Ρ. 750. 

Ῥ. τή2. 51. πολιτείας αὐτῆς] Αὶ τ. 4 α΄ αὐτοῖς. 

Ῥ᾿χ42. 35. διοιχνεῖ, δὲς ἃ τὸ ὦ. Ῥ, τὸ δ᾿ 5. ΒΥ ΒΒ ΙΝΝ 

διοικεῖται, ἀπᾶθ ἀυσὶραθυππὶ 8. εἰ Ο, “ 

Ρ. τή, 24. δημοπρατίᾳ τεῖῦ τε ἀεῖεν!ε Οοταῦς, ἀρίπᾶδ 

τῇ νῦν δοπποι οι. 

Ῥ, τή2, 47. βέλτιόν τε-- ἀπόροις} ϑοπεὶά. χηδῖορθαν 

βέλτιον τὸ αὐτὸ ποιεῖν καὶ περὶ τὰς ἐκκλησίας, ὅπερ ἐπὶ... οἱ δὲ 

δημοτικοὶ μισθὸν τοῖς ἀπόροις. ἘΧ 4τ0 βέλτιον τὸ αὐτὸ ΓΙ ΘΡῚξ 

Ο. Μιμὶ ἴα Γουῖρ ΠΗ νἱάειασ Αὐϊῆοιο]εβ: συμφέρει δὲ δήμοκρα- 

τίᾳ τε τῇ μάλιστ᾽ εἶναι δοχκούσῃ δημοκρατίᾳ νῦν (λέγω δὲ τοιαύτην, 

ἐν ἡ κύριος ὃ δήμος καὶ τῶν νόμων ἐστὶ πρὸς τὸ βουλεύεσθαι" ΠΟ 
ἢ -" σ 

Α 2) βέλτιόν τε αὐτὸ ποιεῖν, ὅπερ κτλ. 



ἠ ᾿ ἮᾺ, ᾿ 

18. 1Π1.. ΟΑΡ. ΧΙ. Εν τη 
Ῥ, τάχ, 4“0.. οἱ δὲ δημοτικοὶ ϑ15. ΑἸ Ρ ἘΡ τ ῥα: 5: 

4 Ο, Οείευῖ ἡ δὲ δημοχρατίαγ πείοϊο 4πᾶ ἀποίοτταΐα. 

Ῥ. τ42, ὅι. βουλεύσονται) δ1ῖ0 Α 1. 2 εἰ πεἰεῖ. 8. δ 

Ο. βουλεύονται ππα δἀποϊοττξαΐθ. 

Ῥ. τήζ.) 2.5. καὶ τὸ --,ὶἴσως 810. .Α τ. 2. ((π Α 92 ἴαιπεπ 

τὸ 466). Ἴσως εἰΐατπῃ Ῥ 1, [οὐ [ἀργὰ [οτρίατη σους, ηποα τΘ6- 

ΘΕΡ1ξ Ὑιοΐ. δὲ οππτπ εο 8. - 

Ῥ. 1ή45, 8. 9θ. κατασνευάσαντας -- οἷον ἐνίαις 510 

Α τ. 2. Ουϊάδμη δπίθ ἐνίαις δἀάππί ἐν, [6 πείοιο (0 δ1- 

οἵἴοτε, ϑεῖ χατασχευάσαι. ἀγα 1 π1|5 πηαϊεραὶ χατασχευάξασδαι. 

ῬῚ χλ5; 15. τῆς συμβουλῆς} τοῖς σ. 1. 2. 

Ῥ, 1τήΏ58, ι8. ποιεῖν] Ρ 2. 8 δΔααιά!ϊξ τὸ πλῇϑος 

ν. 20 ππα]6 ἃ} εἰἷ5 ἀβεί, ψευθα ἀποψηφιζόμενον --- δε 

[πηξ ἴπ Α 1. 2. Ρ 4. Οδιία δυγουὶβ ἀροσγΐδ." 

φιοῦ 1πἴτα 

ῖ ποιεῖν 46- 

Ῥ,1τήδ,5ο. ἐπανα γέσϑο.} 5010, ϑομπεῖά., Οου. ἐπανάγεσθαι. 

Ἐπ τ .5: 21: ἀντεστραμμένως] ἌΝ τ ΟΣ ἀνεστραμμένος- 

ΟΑΡ. ἈΠ. Ρ. 146, 26. δὴ --διωρίσϑω͵] δοῦῖθε ὅπππ 

Ἁ α. 2. Β .. 2. ὅ δεῖ διωρίσθαι. Δὴ νεΐπθ ΠΡΘΥ Οδτηθυατιῖ Πᾶ- 

Ῥεῖ; [εὖ ἀς διωρίσθω [ιράπθιητο. ἴα δπὶπὰ Οδμπογασιπβ: 9918 

γείθυα {Ὀγὸ [ουρέμπα εξ δή: πὲ διωρίσθω νατυτα αἴθ νι θα ΠΥ; 

ΠΟΙ διωρίσθαι." : 

Ῥ, τὴδ, δι. δὲ δι ἐλάττονος δῖ90 Α 1. [πα ο ἀεεῇ δέ, 

Οογαῖξς ντππὰ δ θΙ ἀθυαπαθ ΘΠ] ]Ο15 οἱ δ᾽ ἐλάττονος ΥΘΡΟΕΙΠ. 

Ῥ. τήή4, 8. ποίαις ποῖαι πολιτείαις δὶς ΡΒ ΄, ποίαις 

ποῖαι πολιτεῖαι Αἰ 1. 2. Ρ 2. δ. 

Ῥ. 144, τά. ἔτι δὲ χορήηγοὶ] 8510 Α 1. 2. Οεἴοσι ἔτι δὲ 

καὶ χορ. , 

Ρ ΄τ΄ήά, ι5. ἘΠ σὶ δὲ αἱ μὲν πολιτικαὶ τῶν ἐπιμε- 

λειῶν]Ί [106 αἰογίπιῖπα πέρ ἀρχάς (πιαρτγαξ5), ἐπιμελείας 

(σπγαίοπ 65) δὲ ὑπηρεσίας (ταϊηϊ ποτα ) ϑομόσπαμτσιβ οοῖὲ: 46 

ΘΟΙΠ 1115 ΑἸΠΘΠΙΘΠΠιΠῚ Ρ. 507. Του ἀπ!ογιπηοπ ἴοι {π1ξ ΡῸ]1- 

ἐΐοιιπα δριιά ΑἸ απ θηΓο5: ΡΟ 1πι5. οἱ ΡΒΙ]ο]ορίοαπχ ἢ Αὐἱίῖο- 

1616 δχοοριδἔιμη. 

Ῥ. χγήάφ, 50ο.ὄ πρὸς ἃς} Α 1. ἃ καὶ πρὸς ἃς. Νοαῖιο οριῖ5 

οὐδ, τιὸ᾿ οὐ το γοῖα ῬΑΥΠΟ[Δ 11, 

ἘΞ Μ᾽, .90. ἀναγκαῖαι μὲν ΣΡ ο ς ἀν ἔπ ΑΙ ν: 
᾽ - , ᾿ 

σον, ἀναγναιαι μὲν)γ οὺ, 



' ᾿ 

δά ΑΒΘ ἢ ΘΩ͂ 

Ρ' χό56, ὅ. ὥδτε.τὰς μὲν -- τὰς δ᾽ ἃ 5.1 5.1}, 8. Ὁ. 
ω. τοὺς μ. -- τοὺς δ᾽ ἀπ. 

Ῥ, 145, 6. πολυπραγμονούδης ϑῖο Α 1. Φ. Οείοχὶ 

πολυπραγματούσης. ; 

Ῥ. τή, 9. τούτοις 810  1.. 2. ΟΕἔΕΥΙ τούτους. ἹἵΝΠ1- 

τὸ Του θεππχα ὑἹάθίιυ ; τίσες γὰρ τούτοις ἔσονται οἱ διας 

Γ, τή5., τῷ. συμβαίνει πὰ Ῥ ο Παρο' δἀάδυπίαγ: διὰ τὸ 

διὰ πολλοῦ συμβαίνειν τὴν τούτων χρῆσιν, ξ 

Ῥ, τὴδδ, 16. ὁὀβελιδνηολύχνια]Ί ὟΥ. ΑὐΠ. ας, Ρατί. απΐτα, 

1Π1|, 6 εὲ δἀποἰαϊοπειι ποίξγατη. Ρ. 978. 279. δ811π1}}1ὰ Ππᾶδο 

ἐ ἀε]ρῃΐοο ρ᾽αϊο, δα Ῥ]πτοβ πμι5. Γἀοΐο, Ῥαίαὶ 8, ΜΙχττι Ι 

εἴ, «ποὰ ΜΙΜΊ]Οτιβ: ἀΐς Ἰλουον 1. Ῥ. 569 ἀ6 δελφικῇ μαχαίρᾳ 

ΤΙΟΠΪ  : γγδελφικὴ μάχαιρα ννΑΥ Ναμ16 Εἰπε5 ΟἸΡΌΠΕΝ ἄτα! τ, 

[πν Καπι]ομοα Ορ[ογιποίϊεγβ. οί εχ δάνεθιο σπεῦι- 

“χῥῶς αρυὰ ΑτΙΠΟ ο θα [ΡΡΙΟΟΥ 5, ποῖ δἀππούαππι ΔΥΡ Ποἱ οἴ πὰ 

Βα ΠΠπιπὶ ρἰαδίπτι ει οα]έγασα 1ΠΠπιπ, ῬΠανουίηιβ, οα- ᾿ 

ἀτι8 ΙΌοτα Ὁ. 278 1π τιθάτππχ ῬΥΟ α]τηπι5),) [πᾶ 6χ Πείγομϊο 

ἀορτοιηρΠί, 

Ῥς Χή5. τὸ. ἀναγκαῖον, δεῖ δ᾽ ὑπ.. 8510 τ΄ ὅ,, ((Θδη 

ἴΕΥ1 ἀναγκαῖον μὲν͵ δεῖ ὃ. 

Ρ, 1ιή8,) 49. συνάγοι] Ῥχ συναγὴγ [εἀ ἴαργα [οὐἱρέππι 

δυναγοι. 
» 

Ρ, ιή5. 2ο. ἀρχήν ἁρμόττει δὲ καὶ τοῦτο] Οἂᾶ- 

ΥΠΟΙΔΥΪΙΤ5 νΟΪ]ορθα  : ἀρχὴν» ἢ μὴ ἁρμόττει" δεῖ δὲ καὶ τοῦτο, [π 

Ῥ 5 γνοῖ ἀρχήν 1πἰθυνα]]ατα. ὅὃ δ Ο: Δεῖ ὃὲ καὶ τοῦτο μὴ λε- Ἶ 

ληϑέναι,) ποῖα ἁρμόττει. Νόοῆ τηδ]6. 

Ῥι. ΄τάήά5, 95. κατὰ τὸ πρᾶγμα] [1ιαπιθῖπ. κατὰ τὰ 

πραγμαέα. 

Ῥ, 145, 55..ὄ οὐδ᾽ ἐξ ὁμοίξωνΊἅ 816. Αο; δ᾽ οὐδ᾽ ἐξ ὁμ. Ὁ Χὶ 

Οεἰοτὶ δὲ, οὐδ᾽ ἐξ ὁμ. Ῥοίϊεα ὑτὸ ἕτεραι Ῥ α ἑτέρων; 1π, ΠΝ 

δῖα ἰαπποι ἕτεραι, 

Ῥι τήδ,. 2. τῶν] δῖῇῆὁςὁὨ Ρ 4. Αἰ 1..2. ἴπ ααϊθιβάαιπ δεῖ, 

Ῥι τήδ6, ή. κἀτ᾽ αὐτὰς διαφοραὶ] 810 δτπομέίανὶ Ὑ1- 

εἴογίιιθ. Α 1. 2 κατ᾽ αὐτὰς τὰς διαφορᾶς, Ῥ τ κατὰ ταῦτας τὰς 

διαφορας. ῬΩ ἴπ ἸλᾶγΡ. καὶ ταύτας τ, ὃ. ἴ0πῖορ γεγα οἱ 16- 

οἷτο ἘΣ ΕΣ 
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τ ’ 

ἘΣ τ... 14. ἄμφω αὗται αἱ ἀρχαὶ! Ῥ ἃ. αἱ αὖ- 

ται ἀρχαί [εὦ ἴπ τπδΥγρῖπθ ἃ. αὗται αἱ ἀρχαί α 1. 2. Ῥ ἡ αὐ- 

ταὶ αἱ ἀρχαί. 

Ρ, 147, 2. διαφοραὶ τρεῖς} Γταίκτα ἴπ ΕΧΡ]ΠΙ απο μοο 

ἴοοο ἸΔΒοτανοσιηὶ 1πἰευρυεΐςβ. ϑομποιάθσιβ εὐ ΟἸΡμαπῖτι5 ομῚπ 

Οατπθύαυῖο 1πὶ 1ΠῸ0 τρεῖς γἧέπηπ τπαῃ]εἰϊιτα εἴ6 δυθ τα πέμυ, 

ἹΝ1α16.. Ἴταβ επῖπὶ εἴα ἐδυταΐποβ (τρεῖς ὄρους Ρ. 146, 50) ἡ π|Ρ 18 

πίου [6 ἀϊογθρ δὲ τπδρ τ γαξαθιη ογθαπογμαση σαῖϊο ἀἸχογαὶ ΑΥὙἹ- 

ἤοίδ]θς; Ππρα]οβ δπΐθπι ἔθυτηϊποθ ἰγ]Υ]ὰπὶ αἰν11 (ἑχάστου 

δὲ τῶν τριῶν τούτων διαφοραὶ τρεῖς εἰσιν). ΡΥΪΤΩΙ ἰαΥΤΑΪΠῚ ἀϊ[οτι- 

ΧΠΕΙ ῬΥΪΠΊΙη οἷ ἢ πάντες οἱ πολῖται καθιστᾶσιν, [δοτιπάτιτα ἢ 

τινές, [Θοτπ 1 ἐοΥτα]Πὶ αἸΓοΥἵΐππαπ ῬυΪππτιτα οἱὲ ἦ ἐκ πάντων, ἴα- 

οὐπάπιτη ἢ ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων,», [ΟΥΙ ἔαγιπῖπιὶ ἀ1Γ[οΥίσιθα ΡΥῚ- 

χππιτα ἢ αἱρέσει, [εοιαπάπιτα ἢ κλήρῳ. ᾿66Π Ἰαπὶ ἐοτίϊπιπι ἀ1[ογ]- 

ΧΠΕι ἰὐγιπτπ ἐαυμπ ΠΟΥμΙπ, [1ἰὰ ᾿Θοΐογοβ ἃπάϊο τποποπΐοβ. δε 

ἂς ἰεγίο ἀΙΓοχ]τηῖπ 6 οΙᾶτα Ἔχροἤίιπι ἀΡ Αὐποΐε]α δ Ρ. 147, ὃ 

πάλιν ταῦτα συνδυαζόμενα, λέγω» ὃξ τὰς μὲν τινὲς, τὰς δὲ πάντες 

καὶ τὰς μὲν ἐκ πάντων, τὰς δ᾽ ἐκ τινῶν, καὶ τὰς μὲν αἱρέσει τὰς 

δὲ κλήρῳ. Συνδυάζεσθαι επὶπι εἰ συνδυασμὸς 4αϊὰ δὲ [ἀἰ15 ἐκ 

ῬΟΙΙ. ΥἹ, ᾿. ραΐεὶ. Ἔτι δὲ καὶ τὰς συναγουγὰς αὐτῶν τῶν εἰρημένων 

ἐπισνχέπτεον πάντων τῶν τρόπων" ταῦτα γὰρ συνδυαζόμενα ποιεῖ τὰς 

πολιτείας ἐπαλλάττειν, ὥστε ἀριστονρατίας τε ὀλιγαρχιχὰς εἶναι καὶ 

πολιτείας δημονκρατικωτέρα. Λέγω δὲ τοὺς συνδυασμοὺς οὺς δεῖ μὲν 

ἐπισχοπεῖν γτλ. Συνδυασμὸς Ἰρίταχ εἰξ σοιηρ]ο κῖο ἀποόσγιτπ αἰ [οΤ]- 

χηϊππιτ. ΤΟΥ πὶ ρίξαν ἀΙΓουίππθι ἐθυ πη ὶ ὈΥΙππὶ εἰξ ἢ τὰς μὲν 

πάντες τὰς ὃὲ τινές, ἰογίϊπια [Θοπϊ ἢ τὰς μὲν ἐκ πάντων τὰς 

δ᾽ ἐκ τινῶν, ἰεχίιτα αἸΓοΥΙ πο πα [ΘΥΕ ἔδυτπὶπὶ ἢ τὰς μὲν αἱἷρέ- 

σει, τὰς δὲ κλήρῳ. Ιδαπὶ ν6͵Ὸ ἰϑυπουιπι α]ΓΟΥἸ ΤΥ] ππιπὶ απαΐοτπᾶ 

ἤαιαῖε ροποτα (ἑκάστης ἔσονται τῆς διαφορᾶς τρόποι τέσσαρες Ὁ. 

χά7νγ, 11). ϑεά ῥγδρίθυ. ἀποάθοίπη ρεποσα δἰΐϊατη ἐσ 6 5 [Ὑπ4γ88- 

τπὸ5 δ ἀ1 1: Αὐτοῖς] 65, πὰ σδέϊο σοὶ ροϊίξ]αθαῖ. ΟἿΣ αππιπὶ ἐγ85 

(ἡ... 6. νοτὸ ἤπί, ΑΒ Αὐτἤοίο]α ῥτοίδοξαπα εἴα πὸ Ροίοίξ 11πά 

Ῥ. 147: 22 χωρὶς τῶν δύο συνδυασμῶν. Ῥοιίίπ5 1ΠΠπ|4 δύο οἰ ααα:- 

ἀατποη αι ΠἸΡΥΑΥΙΪ Δ] οι) 5.7). 411 [Θπ πε ϊαστα Αὐ ζο 6} 15. πΟᾺ 

Ῥετσοθροσαῖ. [Ιριμαν [60] Πηπτις φιιο ποοοίϊαγιο ἀρεῖς ἀσοθοραξ. 

δεά πὲ δὸ τπᾶρὶβ 1]]Ππποϑίοα! οπμθπάαἰϊομῖὶς ποίϊχας ταϊϊο 6 τὸ- 

δίομθ ἐφθα]άτα ἑοΐλιι5 σοὶ σορσδο[οπίδνἑτηιβ. 

ΒΡ» 
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δεά σαὰ]α απὸ ἴθ πᾶὸ ἰαραϊα δχρϑάϊι ἀϊῇιοι]ϊα. 

Δο ῥυϊτππιπ απΙάδιη Ατιἤοίθ]ες Ρ, 147; 24 1ἴὰ: καὶ εἰ ἐξ ἁ- 

πάντων ἱπαπῖξ ἢ ἢ ὡς ἀνὰ μέρος (ἀἰα εἸπεπάαθὶς γαϊραΐμτη καὶ 

ἢ ἐξ κτλ. εχ ᾿πᾶυρίπε Ρ αὶ οἵτπὶ Οογαῦ; ποβ ἢ πίε ὡς μέρος 

[δο] πα θγάτητιβ οπὶ ϑομ ποῖ οτο, [δ ποῖ ΟΡὰ5 επηοπάαδίϊοπα εἴξ, 

ἢ εἰ Ῥτο ἦ δπίε ἐξ ἁπάντων Ἰερμπηιι5) οἷον κατὰ φυλὰς καὶ δήμους 

᾿μαὶ φρατρίας, ἕως ἀν διέλθῃ διὰ πάντων τῶν πολιτῶν" ἥ αἰεὶ ἐξ ἁπαν- 

“χων! δεὰ πος ΟΧΙΓρΡΘοίαΡαπηῖ5. ΡΟἰϊπι5: καὶ πάντες ἐκ τινῶν αἱρέ- 

σει ἢ πάντες ἐκ τινῶν χλήρω (5. 4.) Υἱάες ρίξαν μᾶεο πποιηθτᾶ 

δαὰξ Ἔχ οι 16 ρΡοίὲ Ρ.. 147, τῦ, ἀπὲ, «πο τπᾶρὶ5 νοὶ εἰ ἤτηϊ- 

16, ΑτηπἝοίθ! πα [ἀρ δοι αι ἸΘραηἐϊπιπ δὰ σε 16 [ἀΡΡ]6πάα. 

Νατα ΦΟΙΠΙΠπ5 ἱπ Πμπποὸ τποάπιπ ταπ ἀρ Αχιοίθ]θ Ἔχρο- 

αἀϊέαια εἴ ογεάδϑ: 
᾿ ., ,᾿ « 

1. πᾶντες ἐκ πάντων αἱρέσει. 

Ν Ο., πάντες ἐκ πάντων υλήρὼ. 

ὥ. πάντες ἐξ ἁπάντων ἀνὰ μέρος, 

4. πάντες ἀεὶ ἐξ ἁπάντων, 

ἩΠΙγΘΥα Πτι}τι5 ΓΘΟΥΘ 10 Π15 ̓ ππΡ 1} σαὶ, ἋΡ ΑὐϊΠοίθ]δ 1π||Πππ|- 

ἰα. Νὰπι γευθᾶα ἀνὰ μέρος εἰ ἀεὶ ἐξ ἁπάντων δάἀάϊία ἃ0 Αὐῆο- 

ἴε16 ἴππὲ, πὶ αἀϊνεγίαθ νοοὶδ πᾶντες ποίίοπεα Πρπιῇοαγοπ- 

ἔπγ. Ποϊπήίθ νεσοὸ νεῦρα ἢ τὰς μὲν πάντων τὰς δ᾽ ἐκ τινῶν, ἀμ» 

Φοῖν Ρ. 147, 27 [πρετνδοᾶποα εἴα νἱἀθηΐαν ἄο Ῥτουίας 1ηἀπ|- 

οεπάδ. ἴῃ Ρ 4 τβϑνεζὰ ἀοίππε, ἴπ Ρ 1 ραποίϊ5 [πρροῇΠίϊ5 θὰ 

ἀε]οπάα εἴς Πρηϊποαίπιῃ οἰ. 

Ῥ, 147, τ6. πολιτῶν] 8510 Α 2 πολιτικῶν Α 1. Ρ᾿ ᾿. 5. 

Ῥ, 147, ὅο. πολιτικὸν -- ὁλιγαρχικόν] Ρ.χ τῆς κα- 

λουμένης ἐστὶ πολιτείας" τὸ δὲ τινὰς ἐκ πάντων καϑιστάναι τοὺς μὲν 

αἱρέσει, τοὺς δὲ κλήρῳ ὀλιγαρχικόν. 864. παεο ᾿ἱπάποία [ππὲ εξ 

ῬΙῸ [115 παθὸ δϑεϊιά ἀεῖπάε: ἀλλως᾽ πολιτικόν" καὶ τὸ τινὰς 
» , ι ᾿ Εἰ, “Ὁ [ΟῚ , " ᾿ , ει " .“.- 

ἐκ. παντῶν τὰς μὲν αἱρέσει καϑισταναι,) τὰς ὃξ χλήρῳ ἡ ἀμφοῖν, 

ὀλιγαρχικέν, 

Ῥ. τήϑ8, 5 --7. τὸ δὲ τινὰς -- ἀριστπονρατικον) [Ιπ 
ν 

νεΐεσς ΠΡτὸ οχίδιε ἴα]1ς [ΟΥΊρίπιτα : τὸ δὲ τινὰς ἐκ τινῶν ὀλιγαρ- 

“χικὸν, γκαὶ τὸ τινὰς ἐκ τινῶν ἀμῴοιν" τὸ δὲ τινὰς εἐΞ ἅπαντων, τὸ 

τε δὲ ἐκ τινῶν αἱρέσει πάντας, ἀριστομρατικόν, 1)6 Ἰδι᾿π|5 δπίεπι 

ΒΒ, δ᾽.9 



488 ἈΒΙΘΤΟΤ. ῬΌΓΙΥΙΣ 

4αϊθιράδτα πε ΡΥ ἐδ! ΠΟ θτι5. ΘΟΠ] ΘΟ ατα οαρὶ ΡΟΠΊΕ, {1 πὶ 

δτδθοὶς ΠΙΡυῖς ἰα] 6 πὶ [ΓΟΥΙρίμπγατη : τὸ δὲ τινὰς ἐκ τινῶν ὀλύίγαρ5 

χικὸν, ἦτοι γλήρῳ γινόμενον ἢ μὴ γινόμενον" ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τινὰς 

ἐκ τινῶν ἀμφοῖν" τὸ δὲ τινὰς ἐξ ἁπάντων χαὶ ἐκ τινῶν αἱφέσει πᾶνε 
- ΄ 

τας; ἀριστομρατιμόν. Απ ψεΥῸ 1Ππ4 μὴ γινόμενον δὲ ὁμοίως 1γ- 

γρη ς νιἀραΐαγ 46 δ᾽ ομ}115 αἰοτιρία ποίαϊϊομθ, το]ῖπαπο 1π 

τηβάϊο οοπῆδεγαπάιπη. ΟΑΝΙ. ψοιρα μὴ γινόμενον δ᾽ ὁμοίως 

([ο, ὀλιγαρχικόν 1, 6, πο δἀπιοάμτα ΟἹ βαγομϊοχα) ἀοίππε ἱπ 

Ρ 4. δεά Ἰεδσιαηῖαν ἴπ α 1: 2. Ῥ αι. 2. 5. Οπαγα οπππῖπο ἰαμπξ 

τοπεπάα. Οὐκ ὀλιγαρχικόν'ν. 6 ἀρεἰξ « Ρ χ. δ. 4. Α 1. 2. 

Ρ, τήϑ, ἡ. κλήρῳ] ΑἸ ε Ὁ Α 1. 2. 

Ῥ. χη8,,7. τοῦ “δ᾽ ἐκ)ή  Ῥν τοτὲ δὲ ἐκ, 

Ῥ. τ48, 9. οὕτω] Ρχ οὕτως. Απίρα διήρηται εἴξξ Ἰεοῖϊο 

ἌΝ ἀν) 2... ὉΒΕΘΣΣ διζρηνται. 

Ῥ: τά8,. τΣ, ταῖς} ΑΒΕ θ᾽. Ἀπ“ ὶ 

ΟΑΡ, ΧΠ]Ι. Ῥ, 148, 16, τὸ δικαστικὸν περὶ τῶν δι- 

καστήρίων εἰπεῖν] δῖο εχ ἀπέσπα νουποπο [ἀρ] θν1 δοπποῖ- 

ἄεγαβ. δεὰ ἴῃ Βα τριῶν εἰπεῖν τὸ δικαστικὸν περὶ τῶν διχαστὴής 

ρίων, Ἰάφιια γεοϊριοπάμπιῃ εχαΐ, Ὑα]ρο: λοιπὸν δὲ τῶν τριῶν τϑ 

διχαστικον εἰπεῖν. ᾿ 

Ῥ, τ; 22: πρῶτον οὖν διαιρείσϑω] Βα πρότερον οὖν 

διωρίσθω. 

Ῥ, ΄τή8, 28, ἐχόντων μέγεϑος Οὐογαῖς τπᾶ]εραξ τῶν 

ντῶν μέγεθος. ῬοΙϊ μπαδο νουμπα 'π ΡΒ σα [οραππαπΐασ: ἕκτον 
ἌΝ) 
εχο 

Ν ΄ - - . 

τὸ περὶ ὕβρεων, ἘΠΛ Ποὺ ἴαπο τϑοϊρι σπάπιι οἴ νἱἀθέασ. Ναπὶ 

ηποά [δατΐπαγ Ρ. τάή9, 6. ἐτε δὲ παρὰ παντα ταῦτα περὶ τῶν μι- 

ρῶν συναλλαγμάτων ποῖ Οοἰανητπ σ6Πι15 6[}6 νι ἀοίαγ, [6 οοἴο 

ΒΘ ΟΥ 5 αὐ άϊξιια., πιὸ δυρὶ ταυτὶ ρα πιβ (διαιτήτικόν). Νάχα 

μαβθο δά)αμριξ: οὐκ ἐμπίπτει δὲ εἰς δικαστῶν πλῆθος. 

Ῥ. χήδϑ, 29. οὖν] Πεοίξ πα Α 1. 2. δεά ααυτ ἴπ Ρ χ 16- 

δαίιγ ποῖ εἰξ ασποά 46 Πποοσυιίαϊθ νουθῚ ἀπ: ἔθ λι5. 

Ρ. χήρ, 2. ἐπιφέρεται) Ῥὶχ Φέρεται φόνου. Οποά [ἐ4πῖ- 

Ρ ἐπ ν καὶ ἱπ α σ. 2. 2. 5, ἀεοίδ 1ῃ Βα οἱ 1π δἰτὶς ααϊθαράατη. 

Ῥ. 1ή0, 56. ἄλλο ξένοις Οοταῖς ἄλλο δὲ ξ, Απίεα ῥζὸ 

ΑΙ ΙΕ εν ΐ 

Ῥ, τή9. 152. καλῶς διαστάσεις Οοχδὲς καλῶς αἱ ὃ. 
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Ρ. 1ιή0, τ6. κλήρῳ] [ἀπλθὴπιις γληρωτούς, ΒΘΟΟΡΙ Οὐταδϑ. 

Ῥ. τὴν;. 256. τοῖς εἰρημένοις Ααἀα141ὲ Οοταὸς ἴσοι εχ 

ϑομποίουὶ Γδηξοηίϊα. 

Ρ, τήρ, 25. εἶεν ΑΒΕΠ δ᾽ οδἀϊέίοπε ϑομποί ἄοτι. 

ἜΣ ΤΣ Στὰ ΟΝ Τα 

ΌΑΡ ΚΤ Ῥ' τρὸ, 4. εἰς ποέας Ῥ σΣ ἐφ᾽ ὁποίας. 

Ῥι 18ο, 5. ἔτι δ᾽ εἰ σωτηρίαι τινὲς] Ηδεο 1ἴἃ 1π 110 015: 

ἔτι δὲ σωτηρίαι τίνες καὶ γοινῶ καὶ χωρὶς ἑκάστης εἰσίν " 'ἔτι δὲ διὰ ξ ε σωτηρίαι τίνες νὰ κοινῇ ναὶ χωρίς ἕκαστῆς εἰσ ετ 

τίνων ἂν ντλ. ΤΕ] αν πιιι5 δ]᾽έοσυιιτι ἔτι δὲ δὲ ὕτὸ δἱΐεγο [οτἱρῆ- 

χητι5 ἔτι δ᾽ εἰ, [απιρίο, ῬΥῸ ᾿πίουγοραῖίνο ῬΥΟΠΟΙΏΪΠ6 τίνες, πε « ᾽ δ ςγ 

ἀδπηιίο τινές. ϑομποίάοχιια δὲ Οογαές οαπὰ ΟἸΡΠαπῖο [0116 π- 
Μ ᾿ Ἁ ΄ 

ἄππι εἴα οοπίεπε τποιιρτατλ ἔτι ὃς διὰ τίνων ἂν μάλιστα σώφζοι- 

τὸ τῶν πολιτειῶν ἑκάστη. 

Ρ. 15, τό. ἁπλῶς ἴσους εἶναι -- νομίζουσιν] Ιῃ 2 

ἤ. ἀείαπε νευρα ὅτι γὰρ ἐλεύϑεροι --- νομίζουσιν. ἴῃ Ρ δ. Α1..3 
- ' . 5 4 

(π Α 2 ἴαπιεῃ 4668 δ]ταιτα αἰξογιΐοο ποΐδξατπ.) ἀοίαπε νασθαᾶ τι 

γὰρ ἐλεύϑεροι --- ἁπλῶς εἶναι ἴα τιῖ [οὐἱρέππα ΠΕ: οἴεσθαι ἁπλῶς 
͵ ᾿ ᾿ εἰς Ξ 3 

ἴσους εἶναι νομίζουσιν. ἴπ Ρ χα 1ίὰ Ἰορίέαγ : ἁπλῶς ἴσους εἰναι ς μις ξ ς ς 
τι ν» ὠ , , 4 7“ ν᾽ " ͵ ὅτι γὰρ ἐλεύϑεροι πάντες ὁμοίως, ἅἃἁπλῶς ἴσοι εἶναε νομίζουσιν. 

᾿Οοτγαὸς δποίοτα ϑοπηθίάοσο ἴσοι ρΡοίξ νομίζουσιν ἱπέι}}; Οαίαδι- 

Ῥομῖι5 γότο τπάῖοθαξ ὁμοίως, ὁμοίους ἁπλῶς εἶναι ν. ϑ64 νοΥΘο ῦ πῇ 

ἀϊα ἀϊοοτα ἸΙοθᾶὶ 6χ Ἰθρίθιιβ βγαμηπηαί!οο5 ΡτῸ ὅμοιοι ἁπλῶς εἶναι 

νομίζουσι. Ἴσοι 1ΠΠπώὼ4 1π Ρ τ, ἡποὰ οχ οοπ]οοΐιτα δἰϊδοιειι5 εἰς 

οι ποι ἀουιδ, οοτππηθηξαιπ ῬΟΐ π5. ΠΙΡΥΔΥΙΣ οὐ) δάαπι, ατιᾶπι 

Ἰρῆτι5 Αὐτοί] 15. δα] Δατπθπέαμ 66 νἹάθίαν, Οππὶ ἁπλῶς εἶναι 

εχ δηϊθοθθπίϊθιι5 ἔσοι 1π|6]}15 6 4 1111. 

Ῥ. 181, 2. πάντων τῶν ἴσων} ϑιιραοχνδοᾶπειβ Οοταϊ υἱ- 

ἀδεΥ δυο τι5. Πιοοῖο. ι 

ΕΊΛΙΒΙ. 7. ἑκατερδι τυγχανωσι"ν]} 1 ΑΡ ἡ ῬΌ 8, ας 

ἑκάτεροι ἣν τυγχανοῦσιν ξ; οντὲς ΙΝ :, Οδι σι ἣν ἑκάτεροι τυγχά- 

νουσιν ἔχοντες. Πεϊπάε καὶ μετεχωσι [οΥἹΡΙΗ͂ πα ἃ 2. Ρ 4. {π 

᾿ΟΟἴοχ5 ἀεοίξ καί. 



ὅ00 ἈΒΙΘΤΘΟΥ ΡΤ. 

Ρ, τϑι, ιδ6. ταντην ΑΡρεῖ Δ ὃ 1. 

Ρ. 151, 16. ὅϑεν στασιάζουσι] ΟοΥδος οἵπὶ Θοηποίάοσγο 

πηγαὶ τῶν στάσεών εἰσι" διὸ καὶ αἱ μεταβολαὶ γίνονται διχῶς " ὅτε 

μὲν γὰρ στασιάζουσι πρὸς τὴν πολιτείαν, ὅπως ἐκ τῆς καθεστηκυίας 

ἄλλην μεταστήσωσιν, , 

Ῥ᾿ 181. 17. διχὼς} δῖ. ΒΣ εἴ οοάεχ ὙΣΟΙΟΣΙ,. Οεἰεσὶ δι- 

χκαΐως Ὑπ8]6. 

Ρ,. τϑι, 18, μεταστήηήσωσι] Πὰ ΑἹ. ω. Ῥ:. 2. δ. 4: οι. 

δ.; καταστήσωσι 501}. Οοτδδε, 

Ρ. 181, .χϑ8. εἰς τὸ ἧττον] 5. εἰς τ. ἔλαττον ἤπϑ διι- 

οἰογηίδίθ. 

Ρ᾿ 1τῦ2, 4. ἡλιαίαν ΥὟ. ἹΜΏΠ]|ΟΥ: ἀτ6 ΒΟΥΙ͂ΕΥ Π|. Ῥ: 86, 

ΟἸΟΙα τπᾶυβίμπα]5 ἴθ Ρ α ἄς αἰἰΐοα ΠεΙΙαθα οχρομῖὲ: ᾿Πλιαία 

τὸ μέγα δικαστήριον ἐν τῇ Αττικῇ, καὶ οἱ δικασταὶ ἡλιασταὶ ἐκα» 

λοῦντος, Ἡλιαία βουλὴ συνεστῶσα ἐξ ἀνδρῶν χιλίων ἐλέγετο δὲ καὶ 

ὃ τόπος, ἐν ᾧ συνηϑροίζοντο " ἡλιάζεσθαι καὶ ἡλίασίς ἐστι τὸ ἐν ἡλι- 

αίχ δινάζεσθαι" ἡλιαία μέν ἔστι τὸ μέγιστον δικαστήριον ᾿Αθήνησι, 

ἐν ᾧ τὰ δημόσια τῶν πραγμάτων ἐκρίνετο, χιλίων" δικαστῶν ἢ χι- 

λίων καὶ ᾧ συνιόντων " συνίασι δὲ οἱ μὲν χίλιοι ἐκ δυοῖν δικαστηρίων, 

οἱ δὲ Φ ἐμ τριῶν, . 
͵ 

Ρ. 152, δ. ἔτι τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι] δὶς. Α ,. 2. 

Ῥ.. 4. 5. γιοίουιπβ. ἱΠπρτ. νοσὸ οἱ ϑυ]θαγρίια ἔτε ἐν τῷ αὐτῷ 

"πολ, ΟΔΠΊΟΥΔΥ 15 001). ἔτι ὄντων ἐν τῷ πολιτεύματι (Ρτοθαᾶξ μοῦ 

ν6] ἔτι ὄντων αὐτῶν ἐν τ. π. Οογαδθ); δοῃποι σι γοσὸ οὖσας ἕν 

τῷ πολιτεύματι --- τὰς ἀρχάς. Κουγιίπαι: Ζαν Οεἴομ. πε] θη. 

διδδίβν ει ἔα Ππππροη Ῥ. 118 11 Ἰερὶ Ἰαθεῖ: εἰς δὲ τὴν ἡλιαίαν τῶν 

ὃν τῷ πολιτεύματι ἐπαναγνές ἔστιν ἔτι βαδίζειν τὰς ἀρχὰς, ὅταν ἐπί- 

ψηφίζηται ἀρχὴ τις. ἴπ χηράϊο το] απ ΤΙ πα ππι8: Παγῆεὶ- 

Τππρ ἃ. βυίθοι, δέαδίβνουε, Ρ. 402. Ῥυίπιο οἹἱρασομίοα ἔαῖξ [0 γ- 

χπᾶ χΘΙρΡΙ ]ϊοαο ΕΡΙΔαμη Π]ΟΥ 1 : ππιὶ5 ἀσόποι (Αὐπΐοξ, Ρ. χοῦ, 

21. 152, 7), οἷ οἰϊατα 61} βοΥΘμὶ οατὰα ἀοιπαπάᾶαϊα ογδΐ. 

Νάτα 4τπ04 ἃ ϑομπείοσο (Ρ. 2870 δὲ ἃ Κοσεξισηϊο ]. 1. ππομἧξασα 

εἴ, ἀϊνογίαιη ἔα ἀραά ἘΡριΔαμπηῖος Ῥγδοίοσομι (ἄρχοντα) 

ἃ Ὀ6111 ἀποο, 14 αὐ! ἀπ οχ Αὐτοί 115. Ἰοοο (Ρ. τοῦ, 4210 πα]}]Ὸ 

ΣΟ οοπο]ϊ Ροίοίδ. ῬοΙπι5 ϑουρα 1114 καὶ πολλοὶ ποιοῦσιν Ϊ 

ἕνα κύριον τῆς διοικήσεως [15 ἀφο]αγαπε ποι 46 ργδοίεοίο "61 

[εΥμομοὴ οἴ. Ῥαχίο5 [οοιπάᾶ5. ἀριὰ ἘρίΔαπηπίος ΡΗγ]αχοῖιῖ 

1 
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οὔεϊπο τα Γ᾿ Ρσδοΐθοςὶ ἐστι θαιηλ ΠΟΘΙ] πι, Τουξπαπι ἰοοιπι ἡ 

ἁλιαία (ἡλιαία) οοουρανίξ, 4πᾶθ ἃ Οπππίριι5 τπδρὶ γα θαας δοιι- 

ΔΙ ποθαῖασ. Νοὸπ ογεαραμπιαῦ αἰπΐθιπ τπαρὶ γαίτια ΠΙΠ εχ βεπ- 

ἀθιι5. πΟΌ]]10 15. ΙΡΊΓΠΥ [Γατπτπὰ χορ] Ιοα6 ογαὲ ΡῈ πεβ ορίϊ- 

παῖδ, δεὰ δἱίψιιοῦβ. ἀππ15 ἅἀπίθ Βθ6]]Πππὶ ΡΟ] οροππαδἤδοιπι πιᾶ- 

ξῖ5. τπαρίβαιιοθ ἀς πιο υα Ἰαπὶ νευἴπι5 ᾿πο] παρ αὲ ΤΟ ΒΡΆΡ]Ιοα, ἴὐπαϑ 

ΘἰΙατα ἐπὶ ῬΥΦΞΙΟΥ ασὰξ (ν. Ρ. τοῦ, 21; πᾶιῃ 411 Ρ. 169, ὅ. τπ6- 

χποταμπίαν ἄρχοντες [ππὲ παρ᾿ ἤτγαϊβ ροπογαίτα Ποὺ ἀϊοία) [οἄ 

ῬΙΟ ΡΥ ]ΑΥΟ 5 [απαΐπι5 (βουλὴ) ᾿πΠ χα πι5.; ΘΟ μ1 18 ν  ΥῸ (ἡλιαία) 

ἃ ΟἸΠΟΐΙ5 οΟἰνΊρθι5 Παριία [ππὶ, 1.4 ἰάτποπ τὰξ ΠΟΙΠΙηΪ ΟἸ] 4181}, 

4111 ποὸπ δα [αμἋες Θοτμ 1115 ΠΑΡ1|15, Ροσπᾶ δἴϊοὲ ρεπάδπάα ργδθ- 

1ΕΥ τπᾶρὶγαῖπιθ. ἃ δηΐπα ἂχ δηίϊαπια Ο]βαγομῖα τ] απα πα οτδξ, 

ΟἿ. ἤπλ}ς Ρ]αΐοπιβ ἱπιπΠπαΐαπα πὶ ΠΡτῸ απϊηΐο 46 [1661Ὀ}115, 

4πὸ ἀδβ νβευθᾶ Γεοῖπητι5 Ῥ. ὅ2τ. δῖο 1πέϑ!]Προπ άπ οεἱξ Ἰοοῖιθ ἀτὶ- 

Ποίο]ϊοιϑ: εἰς δὲ τὴν ἡλιαίαν ἐπάναγχές ἐστιν ἔτι τῶν ἐν τῷ πο- 

λιτεύματι βαδίζειν τὰς ἀρχάς: 1, 6. τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι (εχ 

ΟΥΛΠΙΡΙΙ5 115.) 4π| δά ΥΕΙΠρΡ. ]]οδτπ δοοθίθσα ροίϊαπὲ οἵ. Ρ. 150, 

5. 4) τὰς ἀρχὰς εἰς τὴν ἡλιαίαν βαδίζειν ἐπάναγκές ἐστιν (ἰοπ πιῇ 

χηδρῚ σαἰ 15 ἸπρΡοσαίαυ ἱπέίθγεί [ας ΘΟυ, 1115 απ ΟΥ̓ΘΑΙΙΥ͂ 411- 

4ἰ5 τπαρι[γαϊπι5; οθίθυῖβ οἰνίθηι5 ᾿πίετθα ἸΙοεξ πάθια, δὲ 

σοπ ππρογδίπτη δἰ), Ἰβῖατ, ἢ σθοῖα ᾿ἰὰ ΘΧΡ]Ιοῖ, πὸπ ΟΡῚ5 τπτι- 

ἑαϊίοπο οἱξ. ΑἸΤΈΘΥ σϑῖπ 1π 6116 χὶ ΝΠ ΔΊ] Υυτιβ : ἀ16 ΤΠ) οσῖον ΠῚ. Ρ. 156. 

Ῥ. 182,7. εἷς ἦν ἐν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ] Ρ΄ι εἷς 

ἦν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ οΥπιο νουρὸ [αρἤαπίϊνο. Πεοίθ. 14 16- 

δομπάτιπι εἰ θαπς ἀϊνιπανοσαὶ ΝΠ. ]]Οσιιβ : 416 Πουτοσ 11. Ρ. 166. 

Ρ. 152,9. ἄνισος Ῥ.ι ἄνισον. Ῥ. 2. 8 ἄνισος, [εὐ ἴαρτα 

Ιουϊρίατα εἰ νυ. Ιριΐπαν Ὑθοϊρι ὁπ ατα ασαξ ΠΟ. ΓΙΙΠ,. 

Ῥ. χθ5, ιά. ἴσον] Ρι ἴσῳ, [εὐ ἤαρτὰ ἴσον. 

Ρ, 155, 16. τέτταρα] ΡῚ τὰ τέτταρα Βεαπ6. Απίδα ὑγχὸ 

λόγῳ Α νχ. 2 λέγω. 

ΡῬ. 189, χ7. τοῖν δυοῖν] Ρ 2. ὅ τῶν δυεῖν. Ῥ 24.ΑΧ 2 τῶν 

δυοῖν. Απίεα ΟΑΠΙΕΥΑΥΣ νείις ΠΡῸΥ: ὑπερέχει --α τῶν δυοῖν --- 

ἑνός" κατ᾽ αξίαν ὃδ λέγω ἴσον, ὑπερέχειν τὰ τέτταρα τῶν δυοῖν καὶ 

ταῦτα τοῦ ἑνές. 

Ρ.155, 18, ἡμίση] Αι. 2 ἡ μέση. Τ)6 οοπίγδοξϊίομπα ἡμίση εἴ. Ηδ. 

χοάϊδη. ἀρ. Ηοττπ. 46 ἐπτοπά. γαῖ. ρου. Οὐ. Ρ. 502. Βευιϊππαπη δϑῖ, 

δι. Οσ. Ρ. θά. θεῖμπάε ρχὸ ἁπλῶς εἶναι δίκαιον, ἐν τῷ κατ᾽ ἀξίαν, δια- 
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φέρονται Οοταὸς 6 ϑομποίάοτὶ οοπ͵Ἴθοξιιτα [οΥἱρῆὲ: ἁπλῶς τὸ 

ἴσον εἶναι δίκαιον ἐν τῷ κατ᾿ ἀξ. ὃ. Ἔν τῷ κατ᾽ ἀξίαν τιο5 δἰϊαηχ 

γοοορί πεῖ ῬΥῸ εο αποά πὶ ΟἸπμθτι5 εἱξ τὸ κατ᾽ ἀξίαν. 

Ῥ. τό, “ι. ὅλως ἴσοι νομίζουσιν εἶναι] Ἐ χα ἴσοε 
Ἃ , τ “ » ΄ Ω 
λως νομίζοισιν εἶναι. Ῥ 4 ὅλως ἴσον νομίζουσιν εἶναι. ς 

Ῥ, χ52,.ὄ 24. λίγοι: Ῥ 2. 6. λόγοις. Ῥτο ταῦτα, ἀποᾶ 

[ἐααλέατ, Γι ΑΥΩΊητι5. ἡπα] θὲ τἀναντία. 

Ρ1ρε, .6. ἄποροι δὲ πολλοί] Α χ. 2 εὔποροι δ. π. [π 

Ῥ, 5 ἀεξεῆ πολλοί. 

σα Σοῦ ἀσφαλεστέρα παὶ ἀστασίαστος μᾶλ-: 

λον] χα ἀσφαλεστέρὰ μᾶλλον καὶ ἀστασίαστος. 

ΟΑΒ. 11. Ῥ᾿ τϑδά, 5. 4. ἑπτὰ τυγχάνουσιν οὖσαι] 

Ῥ'. τυγχάνουσιν ἑπτὰ οὖσαι. - 

Ῥ. 1δή,1ι. παρα] ἢ ι περί [εὐ ἴαργα [ογἱρέατπ εἰ παρά- 

Ῥ, 84, 15. ἐριϑεΐαν7Ὑ Α 1. 2 5015. ἐρίϑειαν. “π᾿ Ρ΄5 Ἠδεδ 

Β]οΙα Ἰερῖματ: ἐριϑεία, ἡ φιλονεικία.» λέγεται δὲ καὶ ἡ μισϑαρνία. 

Ρ. τ54, τᾶ. πῶς αἰτια]Ί Α ΄. 2 πόσ᾽ αἴτια. 

ῬΟ 654; ὃδ᾽ τινες ΑΡεῖ ἃ Ῥ' χ. Βεδ: 

Ῥ τά, 2]. εἴωϑεν ἧκ τῶν τοιούτων] ΒΒῪ ἕξ τῶν 

τοιούτων εἴωϑεν. 

Ῥ. τιτθή, δο. μὴ ἕν ἔσονται] ΘΊ6 Α 1.2. Ῥ 2. 5. ἴπ τπᾶτ- 

Βὶπε Ρ 2. ὅ γρ. μὴ αἰνέσονται. Ῥ α μὴ ἔσονται. ΟΕΓΕΙΣ μὴ ἐν- 

ἔσονται. 

ῬῚ 1τδῦ,, 2. ὅ..ὄ ἐν Ῥόδῳ -- διὰ τὰς ἐπιφερομένας ὃ ί- 

πας} ΟΕ πΐτὰ ν. 15 χαὶ ἐν Ῥόδῳ ὃ δῆμος πρὸ τῆς ἐπαναστά- 

σεως. Ὑ, 4. Ῥ. τθο, 80 καὶ ἐν Ῥόδῳ" μισθοφορᾶν τε γὰρ οἱ δη- 

μαγωγοὶ ἐπόριξον καὶ ἐκώλυον ἀποδιδόναι τὰ ὀφειλόμενα τοῖς τριηράρ- 

χοις" οἱ δὲ διὰ τὰς ἐπιφερομένας δίκας ἠναγμάσθησαν καταλῦσαι 

τὸν δῆμον. ΗΙ5 ἰγιθιι5 Ἰοοὶδ πππὶπὶ Ἰἀδηη4ι6 ἤΠαπΙΠοαχῚ τηοπαϊὶξ 

ΜΙΆΊΠ]Οσιις (ἀϊο Πουΐον 11, Ρ. χ49). ϑδεὰ ρογίρισππια ΕΠ Αὐἱῆος- 

6] 6 πὶ μἰὸ [δ] ΟσΘ Θχθυαρ]α ΤΟΥ ΡῈ] ]οασατα διὰ Φέβον (Ρ- 

χϑδή, 52) εἰ διὰ καταφρόνησιν (Ρ. 1555) 4) δνογίαγια. ΟἸατη δι" 

ἕετα [6ἀλ]ο15, ἩΠοάὶ διὰ Φόβον οοποϊξαΐαε, Ὁ. 188) 2 εἴϊεξ 

αοϊα ἡπθπιϊο, δαπίίεπι [6 ΠΠἸ ΟΠ Θὰ διὰ καταφρόνησιν [αοΐαπα εἴα 

αἰοὶ αν ΑΥἸΠΕΟ 616. ποῖ Ῥοΐθσαξ Ρ. τδδ, ι56. Ετρο ἐπανάστασις, 

πα ἀϊοιξαν ΑὐἸοῖο], τηοίά εἰξ ρΡοίξ ΟἹ. 96, Σ δἄππηπε ἱπ 

ΔηἦηΟ ΠΆΡΟΣ ποιΐου Ρ. 188, 2 δὲ Ρ. 1θο, δὸ πὲ χϑϑξβ χποπιῖὶξ 
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Κουτεα: Ζιγ Οεἴομῃ. Π6]16π. διδαιβυ σα πη βαπ Ρ. 115. Π4ὰ 

γέτο [6ἀ1ὺ ομ}τι5 σπειπὶπιξ Ατιοίοϊος ῥ. 188, τά [δοία εἰξ 

91 02; 2. 

ΠΡ τ τος, Ὁ ἰ έεφύτοιξ,, ΟΕ. ΤῊ αν Ὑ; τόθ. ΘῈΣ 

δα. ΧΙ, 85. Ῥοίξεα ῥτο πολιτευομένων Β' α Πδθεὲξ πολιτευσμές 

ἰοῖς, [εὰ [αργτα [οτἱρία εἰ ποίγα 1]δοὶ]ο. ὲ 

Ρ, τδῦ, τι. ἡ Μεγαρέων] Οὗ ΜΆΙΠΠΕΥαΙα: ἀϊε ΤΟΣ 6Υ 

Ἱ. Ρ. 167. Κοτιϊζηιι: Ζὰσ Θοίοη. [61]. διδαϊονῇ, Ρ. 95. ΟΣ 

ΣΎΕΣ: ἐν Δ. 

ἘΤΊΞΡ, τῷ: Συραπούσαις) ΘΕ ΕΧΧΗΙ, δ  . ἘΠ 

(18 ΠΟΥΘΥ 11. Ρ. 187. 

Ῥ. 158, 18. 10θ. πηχῶν ἢ] ἢ ἀρεῖ 4 "Ὁ 1; πηχῶν εξ δει 

χὺς ἀνάττικον [δοππάμπτη ῬΗΤΥΠΙΟΝΙ ῥυδεσερία Ὁ. 245 [,08. 

Δεοία απίάεπι, ἢ ἃ πῆχυς ἀοτγιναῖίαῦ οππ Βαξίπιδππθ 

Θμδῇ. δύ. Οὐ. Ρ. 1το4.2, [εΔ ἀογιναπάππι εγᾶξ ἃ ποιπὶπαίϊνο 

“ὄὔχυ. Ἦοο ποπηῖῆ πηχέων πηχῶν» Π1|π4 γεχο πήχεων Ρτοπππ- 

σαπάπτη. 

Ῥ᾿ 165. τὸ. δυοῖν" σπιϑαμαῖν] Ῥα ὅδύοιν σπιϑαμῶν. 

Ὕ. Ρ. 567. (δεξδτιαπι γουρα ὅταν ὃ μὲν ποὺς --- δυοῖν σπιϑαμαῖν 

ΣῊ πὸ ΔΡ Αυτέοίοϊα ρῥγοξεοία εἰΐε γιἀδηΐασ, [εὰ ρῬοΐϊπ5 ἃ 

ΤΡγάυϊο ἡποάδπι ἱπορίς δα ]οοῖα. 

ἘΣ ΊΥ65, 256. χανϑανει) Αἱ τ. Σ᾽ λανϑαᾶνοι, 

ἘΠ 57.286. ἐν Τάραντι] ΟΕ ΕΕΧΌΟΥΙ, ΡΣ ΕΙΣ 

ἦς ΤοΥΐοΥ 11. Ρ. 176. ΟΕ, Ατιῇοῖ. ΥἹ, 5. ' 

Ῥ᾿ 165. 20. Ἐν Ἄργει τῶν ἐν τῇ Ἑβδόμη ἀποχο- 

κένων] ΟΥ͂. Ἡετοῦ. ΥἹ,. 8ὅ6. ΡῬΙπε: ἀ6΄ πὰ], νἱσέ. 260 ΕΠΤΗΣ 

τὴν ὃὲ μάχη» οἱ μὲν ἑβδόμῃ λέγουσιν ἱσταμένου μηνὸς, οἱ δὲ νουμηνία γε- 

σθαι τοῦ νῦν μὲν τετάρτου, πάλαι δὲ Ἑ)Ἥμαίου παρ᾽ ᾿Αργείοις, καϑἢ ἣν 

ἐέχοι νῦν τὰ Ὑρβριστικὰ τελοῦσιν. ΟΥ, ΝΙΠΆΠΟΥ: ἀἰς Ποτῖοσ 1. Ῥ- 175. 

1. Ρ. 858. Ομ ἡ ἑθδόμη Πρπιποοὲ Αὐπποῖθ!ῖ, πὸπ ]ἰαιιθξ. ΓρΡ[ο5 

ὕταθοος ροίξ Ασιϊοι!ς ἰθεπροτα πος Ἱβποσγαίϊα εχ δᾶ ἔδ- 

11|ὰ ραίΐεὶ, 4186 ἀρ Ρ]αίατοαμα εἰ 1]. 1. ἐπεὶ δὲ Ἀλεομένης, 

ἡ βασιλεὺς τῶν Σπαρτιατῶν, πολλοὺς ἀποκτείνας (οὐ μὴν ὡς ἔνιοι 

ἐυθολο᾿ οὔσιν ἑπτὰ καὶ ἑβδομήποντα καὶ ἑπτακοσίους 

ἀρὸς ἑπτακισχιλίους) ἐβάδιζε πρὸς τὴν πόλιν, ὙΙάδ5 επὶπὰ 

αἴοβ ἴδ ἱπὲ6 116 πὶ ΑὐἰΠοίο]επα, τὶ τὴν ἑβδόμην ἃ πατπΘτῸ 60- 

Υπὴπ,) 41 ἴπ Ριβπᾶ οθοϊμοπξ, δ1105 1ἰὰ πξ ἃ ἀϊθ, 410 
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Ῥαρπαία 901|Π6|, ἀουίνατοπε Δρρο]]αίϊομεια. Νεπέγησα χηϊ- 

ὯΙ νἱἀοἴπχ. Νάπι, ἢ [α]6 ααϊὰ ᾿πάϊοατε γνο]α!Ποε. ΑὐἹῇοιο- 

165 νεύβὶβ ἐν τῇ Ἑβδόμῃ, ππϑπούοι]θ9 ΠῸΠ [ΟΥΡΠΙΓΟΕ τῶν ἐν τῇ 

Ἑ βδόμῃ ἀπολομένων, [6 ῬοΙπ9 πολλῶν ἐν τῇ Ἑβδόμῃ ἀπολομέ- 

γὼν Ν6] τῶν πλείστων ἐν τ. Ἕβ. ἀπ. Ἰρίαν οἱ ἐν τῇ Ἑ, βδόμη 

πη ν]τ] δά Ἰοοιπι αἰϊαῖιεῖπ., Πείγάοπια ΔρρΡο!] ἔτη, σοπηπηοτγαΐ, 

ἹΜΠΗΙ νεσὸ πϑηλς 11π4, 4πὸ ἀς Πεγοάοιας ρὲ ΥἹ, 78, εἐ Ραυ- 

αι. Π1, ἡ, ἡ ἙἝ βδέμη ἀρρε]]αίατα εἴα ντἀθθίίασ, ἀοπθο ππϑ] οι 

δαἀοοῖ5 ἔπεσο. Νοία [πὲ οχ ϑέθρμποπο ΒυζΖδμέϊο ορρίἀοχαπ 

ΠποΙππᾶ Τρίτη εἴ Τριταίᾳ." ᾿ 

Ρ. .ὅθ6, τ. ἔκ καταλόγου] ΟΕ, Τππογά. ΥἹ, δι, ΥἹἝἋΙ, 

4. Χεπορη. ΜΝίεμι. 1Π, 4. ΒΟΉΝ. 

ῬῸΝ τ δδ.. .5.. 4..,εἔὕ τ ἀρίῳν],.. 815. .,ΦΒΔ' αὐ θν ον 

᾿Απόρων 6εΧ νεΐεσθ γψεγίοπα Ὑἱοίοσιιθ, ἡπποὸπὶ [δοιαὶ [ἀλὲ 

ΒΒ: Θὲ» Ώ. 

Ῥ. τρῦ.) 8. κληρωτάς [ς. ἀρχάς. δῖ᾽ο ΑΕ Σ, 2 δὲ 6661: 

πληρωτούς 5. Ο. 

Ῥ- πδό;.χι Ὡρεῷ: Ρυ λῃραιῷ ἡ αν ἂς ΜΛΟΙ ὙΣΒΕΙΙ 

Ῥ. ᾿τδ6, 16. πολιτείαν καὶ] Ηκεοο γεχρὰα ἱπάποὶ ἀ1- 

Ῥεῖ Οογαῦϑ. ἶ 

Ῥ, 166, 17. μικρὸν 51 ΒδΙΟΡ 4; μικρὸν ὄν Ρ χ. Οεἴεῖῖ 

μικρὸν ἦν. 

Ρ. 166, ι8. οὐδενὸς ἦρχον, ὡς ἐγγὺς ἔν] Ἐγγὺς 

ὃν [οΥὐἹρπὲ ϑοππθίάθσιιθ, νοίοσοιμ ἱπίθυρσθίθμη [δουΐ 5, «αἱ 

Ππαρεῖ: ἐδπαπαῖπ ΡΥοΟρΙπαπαππὶ [1 ἀπὸ πἰΠ}1] ἀϊ{{ε- 

Τοπ5. ΘΟΘΡΙΣ οἰϊαπι Οογαῶς Ρργὸ ναϊραΐο ὡς ἔγγιον ἤ. Υ]οῖς- 

τὰς ἔγγυον. Ὑ|Δ46 ὧἂπ ἐγγίζον ἢ [ΓοΥἱρΙουἘ Αὐτῇοιο]ες. Ῥχο οι- 

Φενὸς 8. εἰ Οογ. ἀπ᾽ οὐθενὸς οἸποπάατγιπῇ. 

Ρ. 156, 22. ὅσοι] 58. εἰ Ο. ὅσαι ἤπε διιοϊογχξαξα. 

Ῥ. 156, 25. ἐστασίασαν] Ρ τ. 8 διεστασίασαν. Βοπο. 

Ῥ, 180, 24. συνῳκισανῚ 810 Α 1. 5 Οογαῦς, Οεἴοχὶ συ!- 

ῳχήσαν. ΟΕ. Π1οά. ΧΗ, 9. 1τ. 

Ῥ, τρθ, 272. πλεονεκτεῖν] Ρ 4 πλεονεκτεῖ. 

ΒΒ. τρθ, ὅ2. .λαὶ αὐτοί αὶ ΔΡεἢ Δ᾽ Ῥ. αὶ 5. ΟΝ τα. 

οἴπιπι Οογαῦϑ. 

Ρ. 1561» 1. ᾿ΑἈπολλωνιᾶται] δῖ] ο Ῥὶ ;Σ, ἸἈπολλωνείάταξ ἡ 

ΓΌΡῊΝ ἘΡὴ} ἀρ Ὁ 

ν-ὁ. 
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ΒΥ δὴ, 5: τοὺς ξένους παὶ μιαϑοφόρδυς}  Υ. 

Ἡδοτοά. ὙΠ1, 1566. Π1οὰ, ΧΙ, .5. ΜΙ ΆΙΠ1οσ : ἀϊα Πουτοσ 1]. Ρ. 188. 

ΒΡ ἀρ; 0. γυώριμοιὶ)  ἴὰ Β' 5. “ὁ [ἄρχα' [ΟΡ πα δὲ 

χρείττους. 

ἘΠ ΤΟ 15. οὐ ἐπὶ Χύτρ Νὼ δέραβο ΧΠῚ γ, Ἰούδα τὰ 

δὲ τοῦ ἀποκρήμνου Χύτριόν ἐστε τόπος, ἐν ὦ πρότερον ἵδρυντο Κλα- 

φομεναί. Αἀ46 ϑδίερμαι. ΒΥΖ. ν. Χυτόν, χωρίον ᾿Ηπείρου. ἜΦο- 

ρος ἐννεακαιδεκάτω " οἱ δ᾽ ἐκ Κλαζομενὼν κατῴκησαν τῆς ἠπείρου τὸ 

"Χυτὸν καλούμενον. Ὗ. ΕρΠοτις ΝΙΑΥΧΙΣ Ὁ. “46. 

ἘΠ 157; νά. Νοτιεῖς) Ὑπυδγά; 1Π, 54. Β06ΗΝΣ 

ΟἌΡῚ 1Π. Ῥ, τ7. ὅθ. ἑταίριος ὧν τις Οοτδὲς τιᾶ- 

Ἰεραῖ: ἅτερος ἑταῖρος ὧν τὸν ἐρώμενον. 

Ρ. 188, 86. ἀρχὴ ἥμισυ παντὸς] ὝὙ. ΖεΙΠππι δὰ Ατὶ- 

ΤΟΣ πεν ΝΥ ΤΟΣ ἘΞ 50: 

ῬῚ αρϑ, Ἢ τὰ ἕν τοῖς]. τὰ [ΟΥἹΡρΠ᾽ εἰς  οοΣτθοίοι (δ- 

ἹΠΕΥΑΥΙΙ ῬΙῸ τάς. 864 ποι οριι5 οσαϑΐ. 

Ρ. τ:ιρῦ, 1ο. τὰ Μηδικὰ] δῖο Ρὶ 1; τὰ δημότικά Α 1. 2. 

Ῥ 2. 6. Ῥϑι]ὶο ροίξ ργο τῆς τῶν πατρῴων νομῆς Α 1. 2, 

Ῥ ὅδ τῆς πατρῴων νομῆςγ Ῥ ι τῆς πατρώας νομῆς. Ηοο τεοϊρῖθπ- 

ἄππι οσαΐ. 

Ρ. 1.58, 12. ἐν Δελφοῖς] ἢὴ)6 οἰνιαΐθ ΠΟΙΡμοσ νυ, 

ἽΜΆΠ1ΟΥ: ἀϊα Του οχ 1]. Ρ. 182. Ααάαμιν Πο]ϊοάον. Αοη. 111, 

10 ἀνίστασο γαὶ εἰς βουλὴν κάλει τὸν δῆμον " ἔγίγνετο ταῦτα " καὶ 

οἵ τε στρατηγοὶ σύγνλητον ἐμχλησίαν ἐκήρυττον, σάλπιγγι τὸ κής- 

ρυγμα πρὸς τὴν πόλιν ἐπισημαίνοντες " Καὶ ὃ δῆμος αὐτίκα παρῆν καὶ 

τὸ θέατρον ἐγίγνετο νυμτερινὸν βουλευτήριον, Προ τηα]6 χορ αϊαὶ 

ἐγαιϑ]αί]οη 6 ψουηδοι]α. 

Ῥ. 168, 19... ϑύοντος 15 Α 1; (ϑύοντες Ῥ.ι. Α 2. 

Ῥ. ιὅ8, 25. Πάχης} ΟΥ. Ἰπαογά. ΠῚ, 2. Ῥδμ]ο μοί 

ῬΙῸ αὐτῶν Ῥ 2, 5 αὐτοῦ τπ4]6. 

ΕΒ. 198, 244.Ψ[. καταλιπόντος 5. καὶ χκαταλ, 

Ῥ. 158, 25. περιωϑθισϑείς} Τιὰ δΥΙΡασρία5, υΟν χες 

ριωρισθείς Α τιν», περιορισϑείς Α 2, περιωσϑείς Ῥ ΄. 2. ὅ. 810 

Του] θαπάπατπ οὐδὲ; ἃ περιώϑυ Πὲ περιωσϑθείς αα Δπα]ορίαμπι νΟΥΌΣ 

πείϑυ) πεισϑείς. 

Ῥ. 1τό8, 272. πρόξενος} Υ. ΒορΟΚΗ δέδαίβ μδιι5}, ἀ. ΑἸ Ποπ. 

Ϊ. Ῥ. 55. 
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ΡῬ. 158, 9ὅὃ. Μνασέαν] Ρ τ: Νίνασίαν. 

Ρ. 1.158, ὅ25. ἘπιδάμνῳΊ Υ. ἴαρτα Ρ. 598. 

Ῥ. 159. 1. ϑυγατέρα)]) Αδεῖξ'α ῬΌΥ, 2. ὅ; ἘΞ ὅδ 

ααϊάοπι. Αἀαϊἀατποπίιπι εἰς ΠΙΡΤΑΥ οα)ιδάδιπ δὰ ὑπομνή- 

στευσάμενος. ι 

ῬΡ. 169, 2. ὅ. γενόμενος] ἴη Ῥ 2 ἴαρτα [οτἱρέατα εἰ 

γενομένων. 

Ρ. 189, 7--12Ζ. Ηἰἷἴο Ἰοοῖς 4 ᾿πητηϊπ ἴα Αὐεοραρὶ Ροῖΐο- 

Παῖς ποῆτιαπι ἀθ σαρὶΐα α]ππλοὸ ΠΡΥῚ Γδοαπϊ πάἀϊοίπιτα οοπῆτχ- 

χμαϊ. ἘΠ᾿ επὶπὶ Ἰοοις Ρ. 67,6 --τῷ πιοῖα τορι ϊο ποίει. 

ΤΟ ΤΈΩΣ 11 παῖ} ἌΡΕΙ ΔΡ δὗϊξ. ϑι. ἘΦ ΟΣ, 

Ῥ. το; Καὶ ἐν "Ἄργει γ. ἹΜυ ]οΥ : 1 Ὁ ὙΕ ς ππν 

ἘΣ το, 16. καὶ εν Συρραπκουσαῖς] ἹΕΜΙΙΟΙΣ Ὁ Κ᾿ 

Ῥ. 11. 16ο. 

Ῥ. τθ9, 18. ἐν Χαλκίδι] Ηδεο 1ἴὰ 1πἴεΠοχὶξ ΤΙ τπδπ- 

σι: ΠΥ Έ]]απρ ἃ. ρυίδοῖ. διααίβνεσξ Ρ. 405: Αὐἱῆοίθ]65 δὐ- 

ΖΒ], ἀαίδ, πδοπάδιη ἀα5 ΟΙΚ ἀδεπ Ἴγταππεπ ῬΠοχαβ πορ[ξ 

ἄεη Ὑουπεμιπε- οὐπιογάοὶ Παρ, απ] σα 6 Θἰ ΠΡΟ ΗΤΙ γνου- 

ἄεπ ἴεγ. ϑοά μετὰ τῶν γνωρίμων ε΄: [ὁ0115. ΗΡ1Ὶ δά)πποὶῖς 

ΟΡΗπαδΙΡα5. Νάᾷμπι οἱ γνώριμοι [απξ οἱ ἱπποβόται, ἡπο5 Ῥεσι" 

Οἷεσ. ἀεατη ἱπὸ ΘΧΙΪ πὰ αρῖὲ. ΟΥ, Ῥ]αΐαγοη. ῬΕΥΙΟΙ. 48, 

Ἐχ ἐντγαπηϊάε ἰριίαῦ ἀριᾷ ΟΠα]οϊάεπίες ρυίπηιπι ἀδηποογᾶ- 

ἔα, ἀδιπάς οἱ βατομπὶα δαιϊίιπι, ἰδπάθιῃ ᾿ξεγατα ἀριποογαῖϊα 

ἕαοῖα οἢ. 

ῬΙΤδΟ, 51. Περίανδρον Κ. Ῥ. 1ῦὅ2ν, ὉὋἪ ἘΠ Πι 

Ἄτπαϊ. Ρ. θο. Ηπὲξ. Ῥδῇ]ο ρο[ ῥγοὶ ἐπιτιθεμένοις Ῥ 1. 2. δ ἐπι- 

ϑεμένοις. 

Ῥ. 1θο.» 5. καὶ αἰτίαι τῶν στάσεων] Ἁ Σ. 2 καὶ αἱ 

τῶν στάσεων. 

Ῥ. .1θο, 7. δι᾽ ἀπάτης] Ρι διὰ πάτης.- 

Ῥ. τθο, 9. καὶ γὰρ ἡ ἀπάτη διττὴ} Οὐχ. καὶ ἡ ἀπά- 

τη δὲ διττή. 

ΡῚ .χὅο, τοὶ τετρακοσίων) ΟΕ Τπαυογᾶ. ΥὙΠΙ, 48 Τα. 

ΔΑυιπορη. Αομαυπ. τοῦ. 

ΟῚ ΟΠ Ῥ, τθο,.24.. σὰς ἔχοντας οὐδίας] Ὑταπ9- 

Ῥοποπάο Ρεδοοανοχιπὲ ΟΡεσᾶο: [ΟὙ]Ρ06 τὰς οὐσίας ἔχοντας. Ῥδιὶο 

ῬοΙξ ῥχοὸ συστρέφουσιν Ῥχ ἱπ τηλΥρίῖπε συνάγουσιν. 
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ῬΡ, το, 70. οὕτω͵] Αβεῖ δΔΡὈΡχ, 

Ρ' τ1δο. 80. ἐν Ῥόδῳ" μισϑοφοράν τ γάρ] ὅ1᾽΄.Α 

1. 2. καὶ ἐν Ῥόδῳ μισθοφορὰν οἱ δημαγωγοὶ ἐπόριξον Ῥ 1. 4, 

Βεπο. ἐν ἄλλῳ" μισθοφορὰν οἱ δημαγωγοὶ καὶ ἐξ ἧς Ρ 2 ἔεττα πο- 

ἰανι Ηδῆτι5. ιάείαν 11ὰ ἴπ Ιπαύρῖὶπα [οτιρέπια εἴα: ἐν 

ἄλλῳ Σᾷμισθοφοράν (ἤπε τε γάρ) οἱ δημαγωγοὶ καὶ ἑξῆς, ἴδᾶπ- 

απᾶτπ γατῖα Ἰεοίῖο Ὑϑυθοσμπὶ μισθοφοράν τε γάρ. δ τῷ 

ἁρίᾳ οἵ. Ῥ. 4οο. 

Β; τθι, 5. Ἥ ρακ λεία, τῇ Ποντικῃ. Ὗ. Κοχετα: ΖΜῈ 

Οεἴοη. με]]εη. διδαϊθν υ δ ὰπρεῖι Ὁ. 145. Οπππι ΠΙΆ])ΟΥ͂ ῬΑΥ5 

ΝΜΙερατεππατη εἴοὲ ΟὟ. ΜΏΠ]εΥ ἀἰα ΠοΥΪῈΥ 1. Ρ. 1220 δεπτῖα 

εἰξ οο]οπῖα ροίξ Τπεάρεπεῖα, ἹΠεορπιάῖς. ἐοιπροτῖθι5. Ναπε 

Ῥοίξ Τποαρθπὶβ ἐγταππίάοια ἀειποογαίῖϊα ᾿ΝΙ σανὶς οομ Πίξαία οἰ, 

Ῥιτόι, 6. ἐν Μεγάροις} ΟἹ]. ΧΧΧΠΙ. ΟΕ, Μ1Δ]]ες: 

616 Τθουῖεσ 11, Ρ. 167. 

Ρ, τθι, 8. ἔχωσι] δῖο οππε8. Ῥυδεξευειπ, ἢ δ8]1 6115 

οοάεχ ρυδοβοτεῖ, ἔχοιεν. Ντιῃ ἔχωσι 8114 1115 [ΟΣΙΡΠΙ6 γἱάθίατ, 

Οὐ ν. 18 απΐθ οο]ος νεσυ[ἀΡαΐ αγΥ. 

Ῥ. τοῦ, τό. ὅτε Ρ.1 τοτέ. 

Ρ. 161, ιτθ. τὰς οὐσίας ἀναδάστους ποιοῦντες 

Βευπο εξ 46 Ἔεχι]ο εὲ ἀθβ βοπογπια Ῥαδ]Ἰ]οαἰϊοπα: αἱ πρόσοδοι 

(τῶν γνωρίμων) ἀνάδαστοι ποιοῦνται ταῖς λειτουργίαις εἴ: Ῥοπᾶ 

ἜΧΒδασΙ απ αν ἸΑΥΡΙ ΟΠ 1115 εἰ ἀρρατα θα5. ΡΟΡΆΪ]ΑΤΙθ 5. 

Ῥ. 161, 22. Ἀύμην] [15,Ὠ πᾶ Κοτιπι (Ζασ Οείοῖ. 

ΠΕ]]δη. διαίσνεσξ. Ρ. 105) οἱ Τισπδππι5 (]. 1. Ρ. 4490) 4ς Ογ- 

Σηδεούασπι ταριθίϊοα οοπροίεσαπε, δαἀάοπάιιϑ εἴξ Ἰοοις5 Ἐξγπι. 

Ι. ν. Αἰσυμνῆται. ᾿Ἰδίως δέ φησιν ᾿Αριστοτέλης ὑπὸ Κυμαίων αἱσ 

συμνήτη» τὸν ἄρχοντα λέγεσϑαι. 

Ῥ. 1θι, 27. εἴ πον βραχύ τι] ΒΒ. εἶ τι που βραχύ. 

Ῥ, το. 7. πεδιακοὺς} ΟΥ. Ηετοά., 1,.89.. Ὑπαογά, ͵ 

11, 8656. 66. ῬΙμαί. 801. 1.5. ϑομδιπᾶππ. 46 οοταϊξ, Αἰπεπ, 

Ῥ- 542. [ἡ 

ἘΞ τὸν Ὁ: Διὰφναΐου] 16 ὲ ἰδέο ΤΕ, ον. 

Ῥ. 1θΩ, ιδ6. σπουδαρχιῶντες [π΄ΑΥΠ ΟΡ μαπῖ5 Αὐμασα 

ποπῆθι5, ἱπέοσγοραίαβ Π)ΙΟαΘΟΡΟ] 5 ἃ [ἀτπᾶομο: αυάπαια Πο- 

χηϊηῖβ πε ἢ τεϊρομπαεὲξ (ν. 595): πολίτης χρηστὸς, οὐ Σπουδαρχί- 

δης. ΟΑΜ. 

ᾺΕ 



508 ΛΆΙΞΤΟΤ. ῬΟΙΠΙΤ. 

ΟΑΡ. Ν. Ρ. 1τθ:, “6. Δύγδαμις Υ. Αὐῇοί. δριπὰ 

ἀνήεῇ. ὙΠ ΠΕ Ρ᾿ 548. Β0Η͂. 
Ῥ, 1θ2, 27. 28. ἄλλων -- οὐ τῶν ὄντων] 585. εξ 0: 

αὐτῶν (Ποὺ 6Χ ἹΠΠΡΥ. ΤπᾶΥΡ1Π6) --- οὐκ ὄντων. ϑεᾷ οπτα ἐξ ἀλ. 

λων Γαραπάϊα5 ἢ τοῦ πλήϑους. 

Ρ. ιτι6δ, 1. μετέλαβον] Βα μετέβαλον; [δὰ ξογγδοξαπι 

οΓ᾽ 1π Τπλ 5116. 

Ῥ, τθ56, 4. πρεσβύτερος καὶ ὃ νεώτερος] ἘΣ νεώ- 

τερος καὶ ὁ πρέὲσβ. 

Ρ, 165, 56. ἡ ὀλιγαρχία] ΑτΠοα]απι, πὶ να]ρο ἀεο, 

Δα] εχ Ρ τ. 2. )ε ΝΙΑΙΠΠΪθπῆ στρα] 1οα νἱάς Αγ οίε] θη 

ΔΡ. Αἰπεπ. ΧΠ]Ὶ. ρΡ. δ76. διγαῆοπ. 1ΠΠ. Ρ. τσ. δίεθεπηκ. Οἱδβ- 

ΤΟ. ῬτῸ ΕἼ]αοοΟ ο. 26.ἁ. Ζαπιη. ΧΧΧΧΙΙΠ, 5, 4ποὸ5 δ]]θρανιξ 

δοηπδί θυ. ὙΠ πΠᾶπη: [)ΑΥ 61] πρὶ ἀ6Υ ρυίθοι. διααίσγοσς- 

αι ἐν 516. 

Ῥ. τῦδ5, 8. ἐν Ἀνίδῳ] Υ. ΜΏΆΠΙΟΓ: ἅ16 Τουῖοσ 11, Ρ. 172. 

Ρ, 1τθδ6, τι. μὴ μετέχειν] ἴῃ Ρὶ χα τπᾶΥρὶπθ ἐπιτρέποι 

ἰδῆ ατιᾶπι 8]. 

Ρ. 165, 15. Βασιλιδῶν] Α 1. 2 εξ οοἄά. βασιλίδων. 

ΟὐοΥγαχὶρ δυ]ραγρῖιθ. ϑδοά [οὐ θοπάππι νἱἀθέισ Βασιλειδῶν ἃ 

Βασίλειος; πᾶτῃ Βασιλιδῶν Δεγϊναπάπτη ογαΐ ἃ Βασίλιος. 

Ῥ. 165, 170. ἐπιμελουμένων͵ Ρ 5 ἐπιμελομένων. 

Ῥ. τθ5, 2ο. ἐξ αὐτῶν καὶ διὰ] 801}. τπα]εραξΐ: ἐξ αὖ- 

τῶν τε νῈ] καὶ ἐξ αὑτῶν. 8 εἰ Ο: καὶ ἐξ αὐτῶν διὰ Φιλ. 

Ρ. 165, 21. διττὴ μὲν] δῖο Ρὶ 2. ὅ. Οείοχὶ διττή " ἡ 

μὲν κ- τ΄ λ. 

Ρ. 166, 25. Χαρικλέα] ΡΝ. ϑομπειά. δ Χεπορῆ. Ηε]]. 

11,5. Αἀάής Γγῆατῃ ο. Εγαΐο]: Ρ. 125, 14 Ηϑ8ὲ. τούτων τοίνυν 
« κὰ , ᾿ δ - ν ψγν , ε ᾿ 
ὁ τῶν τριάνοντα γενόμενος καὶ Ἱπποκλῆς καὶ ᾿Επιχάρυς ὃ Λαμπρεὺς, 

- ν᾿ » ΄ ΄ - , ,. ὁ 

καὶ ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἰναι ἐναντιώτατοι Χαρικλεῖ καὶ Κριτίᾳ καὶ τῇ" 

ἐκείνων ἑταιρία ἐπειδὴ αὐτοὺς εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, πολὺ μεί- 
᾿ ν , δὴν «ἂς " » - Ἅ - » - ᾿ ζω στάσιν καὶ πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ ἡ τοῖς ἐκ τοῦ ἀστεῶὸς 

ἐποίησαν. 

ῬΡ, 1τθ5, 24. δημαγωγοῦντες} Α 1. 24 δημαγωγοῦντας. 

Ῥ. 165, 25. Φρύνιχον]Ί ΟΥ Τππογᾶ, ΝἯῊΙ, 68. 00 εξ 1π- 

ῬΥΠη15 ΓΥΠα5 δημ. καταλ. ἀπολογία Ρ. 171») 4ιτ ΗΒδιῖ, 

ζ  Α τῬα 
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Ρ, 165, 4]. ἐν Λαρίσσῃ οἱ πολιτοφύλακες} Νὸοπ 

ἀϊνεγῆ νιάεπίαν ἃ ἀθιη πιτρὶβ Γι αΥΠ]}αε6ῖς5 {π||{6. Ὑ. ΠΙ, 1. Ρ. 755) το. 

ΟΡ. τ64, 6. ἐπα γαγέσϑαι) Ο ἐπάγεσθαι. 

ἘΠ τοή; 9. ἢ τυραννίδι] Ρ 4 εὐθὺς τυραννίδι. 

Φ ρα  Ἱππαρῖνος 816. Ἐ αὶ 2.56, Α χ..2. Οεξοσὲ 

ὁ Ἱππαρῖνος. 

Ῥ, 1τ04, το. ἐποίκους] ὝὙ. Ῥ. 157; 5. ὕὕσπάε Οοτγδᾶς “[οχἱ- 

Βεπάπτα Ραίαΐ ἀποίκους. 

Ῥ, 64, τά. καὶ ἐν Αἱγίνῃ ὁ τὴν πρᾶξιν τὴν πρὸς 

Χάρητα] Οαἰαμβομππι δα ῬΟΪγΡ. Ρ. 185. Ὅτοη., ὟΥ εἰΓ6]τπ 6. 

τα Ποτγοά. Ρ. 479 οπππὶ 1156116 δομ ποι θυιπι πτα]αῈ που αὐ ΝΙῖοο- 

ἄγοτηϊ ρυοα τ ]οπεπὶ ΤΘἔοσσΘ , ἀεπιοπίχαίαμι εἰξ ἃ ΝΜ] ἅ]]εχὸ Α6- 

διπεῖ. Ῥ. 100. 

ἽΡῚ χϑδά, 17. τὶ “κένεῖν]Ί Ῥ' α κινεῖν τὰ 

Ῥ, .ΧᾺ64, 106. κλέπτοντας] [π ἰεχίέμπιπ ἰσσθρῆπα οδηΐεξ 

1 ΔΥαΒπιι5., 41 δὰ οὗτοι ν. ιϑ 1πὲ611161} οἱ κλέπτοντες. Νοπ 

ΟΡὰ5. εἰ. 

Ρ, 164, 20. τῷ Πόντῳ] Αρπά 85 εὲ Ο᾽ δυξτοα]ς τπαῖθ ἀΡο[, 

Ῥ, 164, 22. πολλῶν] [μδτηθίπι5 τῶν πολλῶν. [Ν4]6. 

Ῥ. τ64, 26. ὄντο] [.. ὄντος. ὙΠ αι εἰ ἐΥρΡρορτυαρηὶ. 

Ῥ. 104, ὅτ. δυναστευτινκὴν͵] Ο ππιᾶ]1} δυναστιχὴν. 5. νΕΥῸ 

δικαστευτικὴν νεῖ δικαστικήν. [Νῖα]6. ΟΥδαραπίαΥ [οπαίουεδ ΒΡ 

ΟΡ ΠΡ τι5 (αἵρεσις δυναστευτιχῆν); ΥΑῖϊο ΟΥ̓ΘΔΠΩΙ νεΥῸ ποη 41- 

ξεσεθαὶ ἃ δα οοορίαμαϊ χαϊϊοπθ, 4πᾶ6 ἃρπα ΓιΔορἀδοιποπ]ο05 

χοοθρία εταΐῦ. 

Ρ. 1:65, 56. Τιμοφάνη ς] ΟΥ. ΜΙΆΠΠΟΥ: ἀ1ε ΤΠ οΥΙοΥ 11,}. 152. 

Ῥ, 1τῦ5, 12. τῶν ᾿Αλευαδῶν ἀρχῆς τῶν περὶ Σ ἄ- 

μον] Α χ. 2 ᾿Αλευάδων, Α]οπᾶ 65. ποὺ ϑᾶιηὶ [64 ὙΠοΙΑ]186 

ῬΥΪποῖρεβ ἴδοι! Ηετοά. (ΑΥ̓͂, το. ὙΠ, 6) 1τίδητια οἱ περὶ Σάμον 

ῬΙΪΠΟΙΡΙ5. ποῖοι οΥ]ΐ. 501,8. δοβ]οίϊοσιι τπά]εραὲ τῶν περὶ 

Ἰάσονα γε] περὶ Σῖμον. ἸΠερὶ Σῖμον οἰΐαπι ΒοΘΟΚΠῖ5 (ΕΧΡΙΠ]Ο. 

ἃ Ῥιπά. ῬυΠη. ρ. 555). Οἷ Τεπιοῆπῃ. 46 Οογοπᾶ Ὁ. 3241, 57. 

Οταῖ. ἴῃ ΝΝαοτ. Ρ. 1552; 55. Ρ. τὅ8., 6. Κοτγιάτα: Ζ. ΟΕ ΠΙ μ 6 

[611]. ϑιααίβνουῖ. Ρ. 79 τῶν περὶ Σιμίαν, οοπιρᾶγαίο 8010]. 

ὙΠοδοοΥ. ΧΥ͂Ι, δ4 τὰ δὲ περὶ ᾿Αλεύα τὸν Σιμίου πάντα ἀνείλενχτο 

Ἑυφορίων. 8ε4 Ῥγοραθ 116 οἱ, αποά ἀοπιοπίγανοσαπὲ ΒΟΘοΪς ΠῚτι8 

1. 1. δὲ ΝΙδίποῖοο: 46 Επρπουίομ. Ρ. 8ὲ δὲ οοτηππαπὶ, ἹΝΕ1Ὸ, 1, 
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Ῥ.- 40, οἰϊαιπ [ὉΠ ο]]αἴαπι ὙΤΠΘΟΟΥ [ΟΥἹΡΠΙΪΟ τὸν Σίμου. “Αὦ 

διποηϊάθηι ΡΥ πογ νι άθηαῦ θα ἡπᾶθ [ἀπὲ ἀρὰ Επῆδιμ, 

δὰ Πιοηγῖ. Ῥεῖ. ν. 427 ἄδονται δὲ βασιλεῖς Θετταλίας οἱ 

᾿Αλευάδαι. 

Ῥ. ΄ιθ5, τ6. αὐτῶν] Οογδᾶβ 6χ τῃᾶυρῖπο ἹΠπηρΥ. γθοορὶξ ὄντων. 

Ῥ, 105, 17. σρότερον] Ῥ- τϑ8, 52. 

Ῥ. 165, 10... ἱππέων] Υ. Ρ. 150» 18 εξ 86 1θ᾽1᾽ ποίαν!- 

χητι5. ῬΔΆ]1Ο ροϊὲ δὲ αποά να]ρὸ [δααϊέαν ΡοΙδ Διαγόρας στα 

Ῥ α δ] ΘΟ ΣΤ Π118. 

Ῥ, 165, 522. στασιαστινκῶς} δῖο Ρ χα εἰ Ιπηργ. τπᾶῦρο. 

ΟΕΙΕΥΙ στασιωτικῶς. 

Ρ. ι6ὅ, 25. Εὐετίωνος δίο ΡΒ χ. Ἑυαιτίωνος Ῥ δ. Ἑὐτίω- 

»ὸος Α ΄τ. ο. Ἑυὐρυτίωνος οεἴεοτ!, πϑίοιο απ διοίογιαξε ΠΙΧΙ, 

Ῥ. 168, 25. κύφων Β. κυφώνι, Α τ. 2. Β ὅ κυφώνι. Απ- 

δα Ῥοίϊ δεθῆναι Ῥ τ δαάϊὲ αὑτούς. 

Ῥ. τθῦ, 27. δυσχερανάντων͵ [ἤπρτ. (ποι Α 2. πὲ χπα]6 

ἔχδαϊα]: 58) δυσχεραινόντων. 

Ῥ, 105,..8. ἄνίδω].ΡὈ 5 Ἀνύδῳ. 

Ῥ᾿ .66, 6. συμβαίνει πολλαπλασίου γίνεσϑαι] Ὀο-: 

Ἰὲθ: συμβαίνει πολλαπλασιοῦσϑαι διὰ τὸ πολλαπλασίου γίνεδϑαι» 

πᾶ διπθη  αιοπα ΠῸΠ ΟΡ οἰ, 

Ῥ. τθθ0, 8. καὶ λανϑανούσης) Αὶ α ὑλανϑανούσης καὶ. 

Α 42 ἢ λανϑανούσης καί. 

Ῥ. 166. 1. ὀλιγαρχίαι] Ο αἱ ὀλιγ. 

Ῥι 66, 14. τὰς κυρίους} [πὰ Ρὶ χα Πιρτὰ [οχϊρἔιπι τοὺς 

κυρίους. 

ΟΑΡ. ΥἹ. Ῥ. 166, 2ο. ἐπεὶ δοκεῖ γε διὰ] Ὁ εἰ καὶ δο- 

κεῖ διά. Ῥαΐμ]]ὸ ροίϊ ῥγὸ ταῦτα 8 [ΟΥἹΡΠΕῈ ταὐτά. 

Ῥ. 166, 51, ὀλιγαρχία] ΑβΒεῖ ἂρ Α΄. 3. 

Ῥ. 166, 5.5. ὡς ὅὁμοιον] [1 αμλθπις ὡς ὁμοίων, πο χα- 

οαρέμπι εἰξ ἃ Οοταὲ, 

Ῥ, τθῦ, 24. παρϑενίαι. Υ. Ερμοχαηι ἂρ, ϑίγαβομ. ΨΊ].- 

Ῥ- 427 (Ρ- τϑ4 ἸΝίαγχι) 1)6 ἐκ τῶν ὁμοίων γ. ἸΝΠΏ]Π1ον: ἀἰο Πο- 

Του 11. Ῥ. 84. 

Ῥ, χ6ῦ, δ5ο. ᾿Αγηδπιλάου] δῖ. οπποπάανι! 85. αποᾶ ἴῃ οπι- 

ὨΔΡιι5 αχαὶ ᾿Αγησιλάῳ. 
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Ῥ, 167, 9. ᾿Αννων Υ. 7Ζυῆιη. ΧΧΙ, 4. Ιῃ ὙΠεοάοτο ΝΝῖε- 

ἰοομτία Ρ. 68. ΝΙΆΠΠ]ΕΥΙ Ῥτὸ μόνον Διαμόλκην ΚΙπρίας (Ατϊῆοξ. 

ἀδ ΡοΙ 1. Οατίπαβ. Ρ. 200) [οὐἱρῆϊ μόνον δ᾽ "Αννωνα. δεά [ςοτ΄- 

δεπάμπι εξ μόνον δ᾽ ᾿Αμίλκαν, ητιαπιὶ απ ἀδίϊοπεπι ρίας Κ]α- 

δἴπι5 ἢπε οαπία τορι. ΝΠ επὶπιὶ στρατηγὸς αἰδιος ΗΔΙΛΊ]ςατ εταξ. 

Ρ. 167, 24. σον] Αβε 4 }ὉὈὃἁ 2. 

Ῥ, 1τθ8, 7. ὁ δὲ δῆμος Οοτγτδᾶς ὁ δῆμος. ΝΟ τηᾶῖ6. δοὰ 

ΑὐνΠοῖο]5 ἱποοποϊμηῖδ8 ες νυἱάείασ,, 41ὶ δέ 'π Δροδοῇ πἴαχε 

ῬΑΥΘ [Ὁ] εθαὶ. 

Ῥ, 1τθ68, τό. θέλουσι] δῖ. Ρ χ.- ΟεἴΕΥΣ οπὰ Α 1 ϑέλωσι. 

Ρ, τ68, 156. πολιτεία] 81. [οὐρῇ οὰμα Ῥ 1. Οείἰεοσὶ πό- 

λις. Πε τὸ ἴρίδ οἵ. Ὁ1οά. 8. ΧΙ]ΠΙ|, 44. 

Ῥ 1τ68, 16. οὐδ᾽ ἀν] ΡΒ χ οὐκ ἄν. 

Ῥ, 168, 190. πρότερον] Ρ. 1957; 25. 

Ρ. τ68, 21. πρόωνται] Βοοίϊπ5 [ΟΥῚ065 προώνται, Ὑ14. Ρ. 540. 

Ρ, 168, 26.ὡ. στρατηγεῖν] ὙἹΠΟΙΟΥΙαΒ ἴπ πὸ οοάϊοα μὴ 

στρατηγεῖν το ροΥ}ε [6 δἷ!. δ]. 

Ρ, 68, 582. χειροτονήσοντα]Ί ΡῈ χειροτονήσοντας. 

Ρ, 1τ69,6. μετέβαλεν δῖ᾽ο Ρχ δ.1}, εἰ τεοεπίϊοσεβ ἊΣ 

μετέβαλλον, Α 2 μετέβαλλεν. 

ΟΑΡ. ΥΠΙ1. Ρ. 1τ69, 18. δῆλον" εἴπερ]Ί 8150 Α 1. 2. Ὀεΐουξ 

γ6] δῆλον ὅτι, πὲ Ρ τ, δηλονότι αἱ Ρ 2,) γε6] δῆλον ὡς πὲ [ΠπρΥ- 

Ῥ. τόρ, 22. ὥσπερ] Ο εἴπερ. 

Ρ, τθ9, 25. Λανϑάνει -- διὰ τὸ μὴ ἀϑρόα γἰνεσϑαῇῶ 

81. Β΄, γευθα λανθάνει γὰρ --- πολλάκις γινόμενον ΔὈΓαπὲ ΔΒ 

Αι. 2: Ρ 2. 5. 4. Ιπ χπδύρῖπε Ρ 5 ἰδῖπεπ δάάϊίμχῃ: ἀπολεί- 

πεὶ τι. ὙΙοίουϊ 5.) απιοτα [θοαὶ Γχμπΐ γὙϑοθπίοσοβ, ἰἶΐα: λανϑάνεε 

γὰρ ἐπεισδύουσα ἡ παρέμβασις, ὥσπερ τὰς οὐσίας αἱ μικραὶ δαπάναι 

δαπανῶσι, πολλάκις γινόμεναι" λανθάνει δ᾽ καὶ μετάβασις διὰ τὸ μὴ 

ἀϑρόα γίνεσθαι. Οποά ηπᾶ πΙΐαίαγ διιοίοτ δῖα ἱρποτο. ῬΊο πα- 

ραδυομένη (ν. 24.) Ῥ 8 ὑπεισδύουσα Ππαβεῖ. 

Ἔ, τὖο, 28. ὁ σοφιστικὸς λόγος] Υ͂. ΕἸεπΟΗ. δορῃ. [. 

“δ. 001]. Ρ. ὅ10ο. Ῥάμ]]ο. Ροίξ ῥσὸ πάντα α ι. 2 πάντων, 

Ῥ. 170, ὅ. πρότερον εἴρηται] Ρ. 188, 9 ἴᾳ. 

Ῥι, 170, 5. Ἔστι] Ρ., ,ἀταθῖππβ, 501}. Ο. ὅτε. 

Ῥ, 170, 1. καὶ] ϑεβοϊαπὲ Οογδὄϑ, 

Ῥ. χ70), 2:1. δυναστείας) 5810 Ἁ 1. 2. 

σι ες 
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Ῥ. 171, 12. κοινοῦ] Ο καινοῦ. 

Ῥ. 171, τά. κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον] Ηοο Ἰόοο 16" 

ξαπθασ ἰπ αι. δεά ἴπ Α σ. 2. Ρ 2. δ. 4 1πᾶ]6ὲ ῬΡοίξ παρελ- ἡ 

ϑόν νον. 

Ῥ, 171) 26.. καὶ ὀλιγαρχίᾳ]Ίἅ ῬοΙξ μᾶδθὸ νϑυῦβα νυΐβο 16- 

Βαμίασ Πᾶθο: καὶ μοναρχίᾳ. είχε ἱπ Α κ. 5, Ῥ.32. δ. ἅ. [π 

Ῥ [κἀπὶ ᾿π τᾶ. 

Ῥ. 171; 29. ταχὺ μεγάλας 1ιαπηθίην5, 8, Ο: ἢ βρα- 

χυχρονίους καὶ μεγάλας. 

ὡς ΤῸ χ719. 52... ἢ 1} ΔΡΘΗ͂ ΔΡ Α 1. 2- 

Ῥ, 175, .. ἄγειν] Ρ ῥυθμίζειν. ϑαρτα Τοσιρέπσα εἴξ : ἐν 

ἄλλῳ" οὕτω ῥυθμίζειν. 1Ὼ τλατβῖπα νετο :, οὕτω ῥυγμίζειν, Ὑ1- 

ἀοίαν ποὺ εχ β]οίϊεπιαίθ. Συρία. 

Ῥ. 172, 9. ἑκάστη] ΑἸ. « ἑκαστη. 

Ῥ. αὐῷ, χ5..σεμ μεγνὕν αι 1,886 συμμιγνύναι. 

Ῥ. 12, 28.. ἐνδέχοιτο γὰρ ἄν] Ηδεδο οὑπὶ 1 ἀπῖθΙ 0 
εὐ 

ΓδοϊαΓεγαπὶ 8 δὲ Ὁ. Ρδιΐϊο ρὸν, ν. 20; Ῥτὸ βούλονται Ὰ τς 2 

βούλωνται. 

Ρ, χ7δ,.10. λόχου ξ7 χα λόγους, [δὰ {ὰρτὰ τοτὶρίαπι εἰ 

λόχους. Απίεδᾶ ΡΥῸ Φρατρίας Α 1. 2. Φατρίας. 

Ρ. ΄ιγὅ, ι5. φείδεσθαι μὴ μόνον] ΡΒ. Φ. τοῦ μὴ μό- 

νον. Θοχαῦς οπτπ Γιατῶθίπο Φείδεσθαι μὴ μόνον τῷ τὰς κτ, ϑομπεῖ- 

ἄδγιις φείδεσθαι καὶ μὴ μόνον. ϑότ!θε φείδεσθαι τῷ μὴ μένον ε 

νεῇίβιις Ρα. 
Ῥ, 17ὅ, ι6. βουλομένους κωλύειν Α΄ ῥουλομένος (0) 

δκωλύειν (Πο). Αμπίοα ν. 15. Ῥΐο λανθάνει αὶ τ λανβάνει εἰ ν. χά 

Ῥῖὸ ἀναδάστους Ῥ 4 ἀνδαστοὺς, 

Ῥ. 1γ5, 106. λειτουργεῖν] Απἴδ ποὺ νοσοδραΐαπι ἴῃ Α τ 

4 ἀτπρουίαπο δά ἀιϊμισῖ εἰξ λανθάνειν. Γιατ θίπτς νοϊεθαξ: κολού- 

εἰν, λειτουργεῖν ἀναγκάζειν (ΠΒ00 6 οοάϊοα νείθσθ, πὲ αἷξ, ᾿π [σε τπ). 

Ῥ τὴ, χϑ; λαμπαδαρχίας Οἵ, ΒοεροκΒΣ ϑίδαίδῃ, ὦ. 

Αἰ. 1. Ρ. 496. 

Ρ. χη)ᾶδ, 32. εἰς τούτους, μείζω] δῖ δοίῃ.γ, γναϊΐρο: 

, ὃξἰὶς τούτους μείω. 

Ῥ, 1ηγ5,.52. μόνοις ἢ πλείοσιν] 8 εἰ Ο ἥἤπε δμποίογϊ- 

ἴαϊα ἢ μόνοις ἢ πλείοσιν: 

Ρ, χγή, 1. ἄρξειν] 8 εἴ Ο ἢπε δποίογ δία ἄρχειν, 

" 
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Ρ. τγώ, 9. ἀἵρεξιν]Ί ϑῖο Ὁ 2. 5. Ο.- Οδίεσὶ διαΐρεδίν. 

Ῥ, 1τ7ή, τι. καὶ Φίχος Αἀάδϊὲ Ροδ μαβ γοῦεὲβ ἀστρατηγί- 

τας ὅξ' Α 2, μὴ στρατηγιπὸς δὲ ΪῆπρΥ. ἴὕπαε δυν]ριν, ἀστρατῆ- 

γήτος ὃξ εἰΐβοιξ υβϑοορέμτη Πα Ὁ δαἀϊέουίθας. Πείαπὲ ῬΙάπθ 

ἥῃη ἡ ἀ εἰ ἴπ οοα ΟΡ 18: 46 ΠῸ5 ἹΠ4Π ΧΙΙΠ115, 

Ῥ 5γή, τά. μᾶλλον] ΑΒΕ ἃ Ρ “. ᾿ 

ἘΣα 74. τὴν τἀναντίκχ] διὸ Α τ..2. Ρ ΄. 2. 5. Οείεχξ 

τουναντιον. ἢ 

Ῥ. 1τη)δ.,. 5: (ΟΔἐὲλ 4}. δ169 .ΑἹ τι 2. Ῥ χὶ υπ5,...8.. Οὐ. Φιλίαᾷ 

βιρυ., 8.18. ; 

Ῥ, τηή. 21. καὶ τὰ δύο] δῖ. Ρ τ. 4. 85. Ο. Οεἕδυῖ (απ 

Δ 2. «παι 85. ἰδῖποσο: καὶ τὰ δύο ἔεγγθ ἀπποίανιϊ. δ19 δπὶπε 

διυ]θιγριαδ: Ὁ. Ο. (ήδη οοά 1065) καὶ 'τὰ δύο“) κατὰ δύο. 

Ῥ. 174, 25. ἐνίους} 810. Ὲ 1 8. Ὁ, Οεΐοὺς ἐνίοις. 

Ῥ. τη)ῶῦ, 6. οὐ μὴν Ηδεο ἤπεὸ αποίογιέαΐθ ἀ6] εν 8. 

Ἐ, 1γ8, 8. ἀποβαλεῖ] 810 Ἐ 1. 2 (μῖο ἔαιπδῃ ἴμρσα [ςοΥὐἱ- 

Ῥίο ἃ]ΐεσο λ) ἀποβαλεῖ Α.2.) ἀποβάλῃ Ρ 3. 

Ρ. 175. 9. ποιήσει ΒἘε)εθοϊξέ ροῖ οὕτως Οοταῦς οαπὶ 

δοῃποίάδτο.ς 

Ῥο 1γῶ, το: ἐναντίων κτῃλ.] Ο χπᾶῖεραξ: ἐναντίων" καὶ 

περὶ τῶν, λων ὁμοίως" τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἔχει καὶ περὶ τὰς 

πολιτείας. 

ΟΡ, γη5, το. ἄλλας] ϑεοϊ{πὲ οατὰ ὙΙοίοτίο δ; ἀε]ενιξ Ο, 

ϑεᾷ αἱ ἀλλαι πολιτεῖαι [απὸ Ορροπίαβ τῇ ἁπλῶς χρατίστῃ πολι- 

τείᾳ,» ἢ. ἀριστοκρατίᾳ Ὗ. Ῥ. 588. 

Ῥ. 178, ι8. ἔστιν ὡδτ᾽ 501}. 5. Ο. ἐστιν ὡς. δε ἔπην 

δξϊᾶπα ἔχει Ῥτὸ ἔχειν εο5 [Ὀχί ῦοσθ ὁροχίμῖ; εἰ ὀλιγαρχία καὲ 

δημοκρατία. 

Ρ. 178, 16. τέλος δ᾽ οὐδὲ πολιτείαν] ΟΥ̓ Ὀ. 56; 214: 

ΡῬ. χγ8; 18: τῶν δημοτικῶν] ΑἹ. 2 τὸν. δημοτιμόν. 

Ῥὶ 178, 2ο. ὀὐδετέραν μὲν γὰρ] Ρ ἡ οὐδέτερα γὰρ μέν. 

Ῥ;χ76; 244. φϑείροντες τοὺςτ΄ καϑ' ὑπκερδχὴν νὸ: 

μους φϑείρουσι τὰς] 510 Α 1..2. Ιπὰδ ἃ Ὑ]Ιοίοτσιο [(οτ΄- 

Ῥίαπι Φϑείροντες τοῖς --- νόμοις. 1παΥαθ πἶι5 ἸπΆ]6 θα}: χαίροντες 

ξοῖς ἀαϑ' ὑπεροχὴν νόμοις. ἴπ ΡῸ  Ρῃποιῖβ πὶ Γρατῖι5 ποίϑξιβ 

Πῖο γνευῖαθ. ψαϊραίατια ἐπίαιις ἔσπχ, ο)ὰ5 Πᾶδο τηθη5 δἰἴΐο ν]: 

ἄθεισ; δὲ ἀεπιοοταίϊα δὲ οἰ ξαϊοθια ὑπεροχὴν ᾳααπάαιη. ΠΑΡδΙ 

δια 
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ἀεοιηοουδϊα ὑπεροχὴν τοῦ πλήϑους, ΟἸρΑγΟμΙα ὑπεροχὴν τῶν εὑ- 

πόρων. 8ὶ 48ὶ [ἀπὲ 1βΊμιγ, 4αὶ Ῥτδαρομάθσαγε πὸ ῬΑΕ Δ ΠΥ 

Ῥαδυίθιη ΔΙ ογαπηαίτατη (τοὺς καϑ᾽ ὑπεροχὴν νόμους)γ7 11 ἀδπηοογᾶ- 

ἐλατὰ νε] οἱ βαυο ματα Ρΐδπα ἐο!Ππαπὲ. 

Ρ. 178, 27. 28. ὅπου τὸ πλῆϑος κύριον τῶν νόμων 

Ῥιυποὶϊβ ποίαξιια πὸ νεσίαβ 1π Ρ 1. 

Ρ. 178, 29. τοῖς εὐπόροις] ΡοΙ Βαδοὸ νϑῦδα {,διπθίπιιβ ἡ 

ᾶθο δά αὶ νο]εραῖ: ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις οἱ ὀλιγαρχικοί. 

Ῥ. 176,.ὅο...ὑπὲ ὁ εὐπόρων] 8. Ο. ὑπὲρ τῶν εὐπ. 

Ρ. 176, 12. εἰ δ᾽ ὀλιγαρχικοὶ] Α α οἱ «δ᾽ ὀλυγαρχικδΐς 

Ὠεἰπάς ρτὸ εἴπερ, Ρ α ἥπερ. 

Ρ, 1γ6, 186. οὐ τοῦτο, τὸ ποιεῖν] 5. Ο, οὐ τοῦτο 

ποιεῖν. ΙΝῖαΙε. 

Ῥ. 170, 29. δῆν] [Ιἰὰ Α τ. 2. Οεΐεσὶ 47. 

Ῥ. 176, ὅο. ἕκαστος ὡς βούλεται; καὶ εἰς δ χρή- 

ων, ὡς φησιν Εὐριπίδης] ἱΝαΐανὶ Ροπἕαγαπι, πὸ ἕκα- 

στος αὰ ζφὴν ἰγαμπογοίαγσ. Ὅὕοτθα ΕμτιρΙ 415. (ἔγαρια. ΧΟΙ) 118 

[οτἱρῆς ΝΠ βρτανίπθδ: εὺς ὁ χρήζων, ὙεΥΠοόπεπὶ δά)θοϊξ παᾶπο: 

Ῥοπιις ε οαἱ θοποὸ εἴα 11Ρεὲ. ἱπερίθβ. ΝΠΠῚ [οὐ πάπα πι εἴα 

ψιἀεΐαγ καὶ εἰς τὸ χρήζον(, ΟΕ, ΤρΗΪρ. ΑΚ. τοι. εἰ γὰρ τὸ 

χοἥξον. ἐπίϑετ᾽ οὐ τοὐμὸν χρεὼν χωρεῖν. Αὐεεπε5 γεγῆξ: εξ 

δ απο ρ}1[01}. 

ΟΑΡ, ὙΠ]. Ρ. χ77) ὅο. ὅ1. δημιουργίας καὶ τὰς 9εω- 

ρίας] ΚΝ. Μοὶ Αερίποὶ, Ρ. 1τδά ᾳ. Πιεπ ἐχρ]ϊο. Ριπά, 

Ῥ. 576. 

Ῥ.178.,,ἅ.᾿ Φιϑ δ »Ἐ .. Ὑ.:9ρ.. 519. 

Ρ, ιγ8, 6. ἐν τῶν τιμῶν Τιπιοογδέϊα δπίθ Ῥῃαδ]ατί- 

ἄετη (ΟἹ. [Π|,.4.9 Αργίβαπη οοπἤημιία ογαὶ. Υ. ΜΙ ΆΠεσ: ἀϊα 

Τουΐου 1], Ρ. 165. 

Ῥ, 1ιηγ8, ἡ. Παναίΐτιος Υ. Ρ. 1ο4, 17 ὍΒῚ ΡΣ Πα- 

ναστίου. 

Ρ: τηγ3, η. Ἀύψελος] Ρ χα ύψελλοςς δῖο εἰϊδπι Ρ. 

102) 22 δὲ ρμΡαίῃπι δριιὰ δ]105 (οσὶ ρίοσε. [π οείεσὶβ ἰοοὶβ Ρ. 105, 

17. ι8 Βυψελιδῶν εἰ Ἀύψελος. 

Ρ. τηγ8, 12. γένους ΒῈΧ γένος. 8. γένους [οτἹϑὶ νο]α]!; 

[εὦ Παρδὲ 6}115 δά ϊο γένος. 

Ρ. χ7γ8, 16. ὁ δρος) Ρ ὃ Βέδρος. 
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Ῥ. τη8, 21. τὰς ΑΡεΙ δΔὉ δα, 8, εἱ Ὁ. 

Ῥ. τ,8, 25. εἰ μὴ τῆς Α 1. 2 εἰ μή τις. 

Ρ, 178, “6. χρήματα] 58. Ο. χρημάτων, 

Ῥ σγ8, δο. τῷ τὸ τέλος] ϑ8ῖο Α χ, 4. Ῥ, 2. 5. ]οῖ, 

τῷ τέλος Ῥ., τὸ τὸ τέλος 501}. 8. Ὁ, 

Ρ. τη8, ὅ2. τρυφήν] Α τ. 2. 2. 5 τροφήν. Απίοᾶ ῥγχὸ 

μόνως Ῥ τ μόνον, [ε4 [χρτὰ [οΥἱρίπιτα εἰ μόνως. 

Ρ 1τὸ, 2. ὅ. κακοῦν -- ἐκ τοῦ ἄστεος ἀπελαύ- 

νειν -- διοικέξζειν] ϑεῖτηο ΕΠ 46 κατωνακοφόροις 51᾽ΟΥΟΏ115 

(ὖ. Ρίετγίοπ δὰ 'ΝΙοοσυ. Ρ. 226. Ἀπμηϊς. δά Τίσι. Ρ. 214) εἐ Αἰἢ- 

οἷΞ (Πείγοη. ν. κατωνάκη) εἰ 46 ν]απέϊποδαε αϊποοϊαίίοπε. ΟἿ, 

ΧΈποΡΗ. ΗΕ]]. Υ, 5. ἕ 
Ρ᾽ 179, 12. 15. τοὺς ὑπερέχοντας τῶν πολιτῶ"ν] 

Ρι τῶν πολιτῶν τοὺς ὑπερέχοντας. 

Ῥ᾿ 1τὴ95.) ὅ0ο.. “Αρμοδίου ἀδελφὴν] Ὑππογά. ΥἹ, δά. 

ΑΙΠοραΐαυ ποῆτσι ἰοῦ ἃ [0Π0]. Αὐἱῆορη. Αοῃ. 977. 8. 

Ρ, 1τι8ο; 56. Φιλίππου Οἵ Πιοά. ΧΥῚΙ, 9ο5. ΡΙαΐ, ΑΙεχ- 

10. 80Η. 

Ρ. ι8ο, 7. Ἐῤνούχου͵ ΠΙοά. 8. ΧΥ͂, 47... 50Η. Α 1. 2 

δυνούχου Ἑυαγόρα. 

Ρ, 1τ8ο, 11. τῶν μονάρχων] 5. ε Ὁ. οχ χπεπίρ Ὑ1- 

ΟἿΟΥΙ ὑπὸ τ. μ. 

Ῥ, 18ο, τἰ. Ἡραταίου] ΟἿ, Ρ]αῖο ΑΙΟ1Ρ. Π, 7. Αδαμ. 

᾿ς 1,2... Ὑ111,.9.. 5ΘΗΝ. 

Ῥ. 18ο., 15: 14- πρόφασις, ἢ διότι] 510.Α τ. 2. 5. 

Ρ΄ι πρόφασις, ἡ διότι. ΟεἰοΥ1 ἤπε ἢ, ιοά οοτημποάς ΔΡεῖδ 

ποῖ ρΡοίείξ: ϑδεπίαβ: πὲ νε] ταὶ ποῦ δίϊαπα ἱπ)αγὶᾶ 

[πεξεοϊΓεῖ, αἀπᾶτὶ απο ἃ εἰο, 

Ρ, 1τ8ο, 16. Σίῤῥαν] Α τ. 2 Σιῤῥάν, ᾳποά ρεοοραξ οοτ" 

ἔγτα ἃπαϊορίδτη Ῥσοπιιποί δ] ο Π15 ρτᾶθοδα. 

Ῥ.. 18ο, 1]. Ἐλιμείας δῖΆκὁκὁἁΔ Ῥ χς δέδ Α τὸ 5. Ρ 5; δ. 4 

Ἑλιβείας. 

Ρ 18ο.9 18. ᾿Αμύντα)]Ί ΑΑΤὶ, 2 ᾿Αμῦντα. 

Ῥ. 180, 25Φ. Πύῤῥων] δῖο Ρ τ΄; [εὦ [πργὰ ἴουὶρειπι α. 

ΤΠάῤῥων Ῥ 2. 5. 4, Πάρων Α τ. 2, Πύϑων ὙΙοϊοτίας διοίοτε Ἐς 

Βεπονοϊεπίϊο. ΟἵἨ Ποπιοπη, ο. Ατϊἤοοσ. Ρ. 669. Ὀΐοςξ. [᾿. 
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ΠῚ, 46. ΡΙπαῖ, Ῥσᾶθρ. ΤΟΙ}. Ρ, χϑι. ἩμΗ, Υρξις ἸΠΕΕΥΡΤΕΣ ᾿ς 

Ῥίτεοπ. 

Ῥ. χ8ο, ὅ0. ἐνεχείρησαν] Αἰ 2 ἐνεχείρισαν. 

Ρ. 181, :. Ὑϊένθαλίδας -Ξ περιιόντας] ὍΣ , ἢ, 

Τενθαλίδας --- περιόντας Ῥ΄ 5. 5. Α 1.1 5, ἸΠενταλίδας 5.01}. (φιοά 

ῬγοΡᾶγα νιάθμιν ΝΙΘΡΌΥΙ5 μ1ΠΠ. ΒοΤῖ, 11. Ρ.. 86.) ἸΠενϑιλίδας 

δ..0. .:ἢς ΡΒομΙ 114 15.; Οτείϊας ροίοτνὶβ, ν. ϑομπϑία, 

Ῥ. 181, ὅ..-Σ μέῤδης} δῖοῖ α σ. Ῥὲ χ. 5: Σμέρδις οδξεσὶ 

ριασὶ Α 2.. Ρδι]ο, ροίὲ [οὐἱρῇ Πενβίλον. οαπα Ῥ χ. ὅ Ῥτὸ γπ]- 

δαῖο ΠΠένϑιλον. 

ΒΒ. τϑι, 9, δυσώδειαν] δέοθδοιια βου. 50. Ὁ. 257. ἘΠῚ- 
ριπίδης ὀνειδίζοντος αὐτῶ τίνος, ὅτι τὸ στόμα δυσώδης ἦν" πολλὰ 

γὰρ εἶπεν, αὐτῷ, ἀπέῤῥητα ἐγνατεσάπη. ᾿ 

Ῥ᾿ ἀ8ϑὲ., 1λ2.. γάρ τι τοῦτο] Ο γάρ τι καὶ τοῦτο. Βοίξεα 

ΡῬτο αἰτίων, φιιοά ΡῬγᾶθθεπὶ Ρ α. 55).ΑΧ. χ. 2 αἰτιῶν. : ἢ 

ἰῷ βόδι, χά ᾿Αρξαπάνῳς}. δῖο, ςοδά,. 6ξ εἀ4. νεξογες 

ΟΥΊΠ65. 8, εὐ Ὁ. ᾿Αρταβάνης. 

Ῥ. αϑυὶ τὸ, δαὶ ἐκρέμασεν] [1,ἀπ1}. ὅτι οὐκ ἐκρέμασεν, 

μελ. --- ὡς ἀμνημονοῦντι. π τπϑᾶΥρῖπο Ῥὶ 2 Πᾶθο Ἰεριιπέαγ: Ξέρ- 

ἕξυς δειπνεῖν, (1... δειπνῶν). ἐβέλευσε τὸν ᾿Αρταπάνήν ᾿χρεμάσαι τὸν Δα- 

ρεῖον, οὐχὶ τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ ἄνθρωπον οὕτω λεγόμενον, εἶτα μρε- 

μάσας ὑπέλαβεν ὅτι συνέγνω ἂν Ξέρξης αὐτῷ. δοι]οοεῖ Τλανὰς [0]- 

γἱῖ δϑηΐϊριπαᾶ ϑΡΠΙπρ 15. ἢ 

Ῥ. 181, 16. ἀμνημονοῦντα]Ί Ῥχ ἀμνημονοῦντος; Γ[ρᾷ Πι- 

Ῥτα [οὐἱρίπτη εἰ α. 

ἼΡ, .ϑι, 17. αἱ. δὲ1 ϑμρρ]οπάπηῃ νἹ θέαν. ἐπιϑέσείς,, εχ 

Ῥ. 18ο; το. ( 

Ρ. 18ι, ὅρ., Αστυ ά γ} Ῥ 1. δ᾽ ᾿Αστυάγει, 

Ρ. 182, 1. Θρὰξ] Μαϊὶδο νιῖρο Θραξ, φποά ἀδθεθδξ ρα 

Θοᾷξ. Υ, δππδέάνί, δά ὙΠεοάᾶοΙ. τ. Ῥ. 2566. Οαΐ [δα ΕΣ 

ἮΑμάδοκος ἀριπὰ Χρπορη, Απᾶρ. ὙΠ], 5 ἀϊοῖμαν ΜΙ ήδοκος,, πιὸ διι- 

εἰοτ εἢ ϑομπρί ἀουῖϑβ. ἃ ΠοποἤΠποπα γεσο ἴῃ Αὐτϊοου. 111}. Ἄμα- 

δοχος, πὶ ἃ ποῆγο. 

Ρ. .85, 8. Τῶν δὲ] δ᾽. Ρ.. “Απἰρο. δυ]δυτγρίατα Τῶν τε. 

Ρ, 1.82, τό. περιττῆς καὶ] δεοαπῇιὲ καὶ Ο. 

Ρ. 182, 28, τελευτῆσαι) ἴῃ Ρὶ χα [φαμῖίαγ τὸν βίον, 4υζε 

οἵτπι οΟΠ} ριἕαν τοῦτον, 
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Ρ. 182, ὅο. ἑκάστη πολιτειῶν] ΒΡ Χ πολιτειῶν ἑκάστη, 

Ὁ τ86, ὅ. καϑ' Ἡσίοδον περαμὲϊ κπεραμεύς)] ΡΒ] 

κεραμεὺς κεραμεῖ. 8δὶο Πεβοέι5 Ορ. 25. Οογαᾶς ὡς κεραμεῖ κα- 

ραμεὺς καϑ' Ἣφίοδον. ΝΠΠῚ ἃ ᾿ρσάτῖο αποάδτα δαάϊία εἴθ᾽ νἱ- 

ἀομπίαν νουρὰ καϑ᾽ Ἡσίοδον. : 

Ῥι 185, 8. αὐτῆς ἀ 1. 2 αὐτοῦ. : 

Ῥ 185... 15. συσπάντες αὐτῶν]. Οαμπλοτ.» 8.; 6. δ 

γχατ᾽ αὐτῶν. Απῖθδα (Υ. 15) Ρτὸ συστησάντων Ο 001]. συμπεισάντων. 

Ρ. 185; 256. ἀπολλύασι] ΡΟῸΙ ἀπολλύουσι. [ε [αρτᾶϊ 

[οτιρίοτα. 

Ῥ, δ, 52. Μάλιστα ὃὲ -- τὸ μῖσος περευϑετικῶς 

ἀπίου)εοία εἴθ νεῦρα μάλιστα --- καὶ πολλαὶ τῶν ἄλλων 16πὶ 

ἀπε ϑοη]οίοσατα. δηϊτπαἀνοσίεγαὶ Πανα ]] 1115. 

]ς 18Ά, 8. τῆς τυραυνέδοςὔ ΑἿΣ τὰς τυραννίδας. Α 4 τὰς 

τυρανμίδος. ᾿ 

ι 184, 25. ἠδη. δοκεῖ τοῦτο εἶναι τυραννίς. ΒχΣ 

ἤδη, τοῦτο δοκεῖ. τυραννὶς εἶναι. [ 

Ῥι δή, 29θ. βασιλεύς} Α 1. 2 βασιλεία. 

ΡΕχϑά, δο. μὴ] Αβεϊξ ἃ }ἘῈῈ 2. 

ΟΑΡ. ΠΗ. Ρ. 188, τ. δῆλον] δεοῖαῇέ οπὶ δομποίογο. 

Οοταῖθ. Νόοι τηδ]6. ; 

Ρ; αϑδ, 8. Μολαττούς} Ὑιᾶ6. απο5. ΔΙ]Παραν! δοῃπεὶ- 

ἄστις δπιη. ΧΥΤΙ, ΡΙ]αέάτοι. νυ. ῬΨΎΥΠΙ δὲ Ῥαιϊλίασνν 1, 11- 

ΤΙ 185,.. χ5] 'πιρὸς τὴν. γυναῖκα] Β]αι. ἴγὸ. 7 δά 

Ῥυϊπποῖρ. ἱπᾷ. Ρ. 90 (αι) 80ηΝ. 

Ρ. 1:85, 29ϑ.. πάνταῇ [-)εεῖξ ἴπ α 1. 2. Οοτδὲς φυλάττε- 

σϑαι Υ- 80 ΡΥΘ φυλάττειν τα]. 

Ρ. 185, δο.. φρονήματα] Οδχπεγάσιιια Φρονημαπίαι 16- 

8.1{{6 νιάοἴτιχ. 

Ρ, .8δ, ὅ.Χ. σχαλὰς --ἰ συλλόγους σχολασπιπκοὺς} 

δπηὲ δογοδίεβ ρι ]οαα δὲ ᾿εἰξϑγαΐοχι τι οοπυθῃΐι5.), 4πὸ5 πὲ Σ- 

οἰιάοτο [ΟἹ] θην ἐν σαμητι. 

Ῥ. 1.86, 4. περὶ ϑύρας ΟΕ Χοπορη. γε. ὙΠ. ΥΠΙ. 

Ῥ, 1τ86, ε:. αἱ ποταγωγίδες καλούμεναι] δῖΆο Α!1. 2 

οἱ οοάϊοος οὐπθ5.. 8. εὐ Ὁ. οὔπιὶ Βιάαδδο -οομησπθηξ. ΠπΠξ. 5: 

Ῥ. 827. οἱ ποταγωγίδαι καλούμενοι. 810 επῖπα ΡΙ]αἰατομτις. ΥἹέ. 

Τίοπ. 28. οἱ ὃξ πολλοὶ τοῖς τυράννου φίλοις ἐπετίθεντο καὶ συνήρ:: 

αν αὐ «οὐδὸν συν νυ 
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παζον τοὺς καλουμένους προσαγωγίδας, ἀνθρώπους ἀνοσίους καὶ 3ε- 

οἷς ἐχϑρούς, οἱ περιενέστουν ἐν τῇ πόλει καταμεμιγμένοι τοῖς Συρα- 

μουσίοις, πολυπραγμονοῦντες καὶ διαγγέλλοντες τῶ τυράννω τάς τὲ 

διανοίας καὶ τὰς φωνὰς ἑκάστων. ῬΙμπξ. περὶ πολυπραγμ. Ῥ- 147 

Ημπῖ. Μαίτοι τοὺς τυράννους, οἷς ἀνάγκη πάντα γινώσκειν, 

ἐπαχϑεστάτους ποιεῖ τὸ τῶν λεγομένων ὠτῶν καὶ προσαγωγέων έν 

νος" ὠτακουστὰς μὲν οὖν πρῶτος ἔσχεν ὁ νέος Δαρεῖος, ἀπιστῶν ἑαυ- 

τῷ καὶ πάντας ὑφορώμενος" τοὺς δὲ προσαγωγίδας οἱ Διονύσιοι Συ- 

ρακουσίοις ματέμιξαν. ϑεᾷ ποΙμπὶ Ατἰϊοῖθ]θ πὶ οοΥσΊροτα 6χ Β]π- 

ἔΑγοΠΟ, αὶ ροίίπ δππθπάδπαιπι 6 διαρίσιία εσαᾶξ, 16 ΠῚ ΠῸΠ 

[15 ἱπεθ]]οχῖε ἱρίε νίάείασ; τϑοῖθ οπῖτα ἀρπᾶὰ [ογἱρίοτεβ ἃ 

ποτάγωνγος ἀεουίναίαυ ποταγωγίς) ἔδος ποι δυΐεπι ποταγοωγίδης, 

ἤοι! ΑΡ αἰχμάλωτος αἰχμαλωτίς,» ποι αἰχμαλωτίδης. Ναπι ἱπ- 

παλίδας οἱ βηλ]]ῖα, 4πᾶ6 Ῥσοΐα! ἀοοι. Ραϊονῖμ5 (πᾶ, Ἰεοΐ. ἀπ 

πηῖν. 10 ται. 1825, αοῇ. Ρ. 2.)», τπϑύ ροϑεοα {ππέ- 

ῬΟ 186, 18, ἀρχομένους 8. ἄρχοντας. Ἰνα16. Ῥδ.]11Ὸ 

ῬΟΙδ ρῥγτὸ μήτε ΨΙοίουίις ἡ τε, ιοά τϑοθρὶξ 5. οατα Ὁ. ϑεά 

ΟΠ πεοοίϊασϊα οἷ μδεο δππεπάαδίϊο ἢ τθοὶα νἱάθο. ϑϑηιβ ΠϊῸ 

οἰϊ: ἐγγδππίοιση οἰξ οξΐδιπ 4ππιπὶ 15, τι ΡΥδθοί ταὶ ρα] θᾶ, 

ΔΥΒΘηΐΟ δππππρὶξ οἶγαβ, π πορξἕρ [ἀπιρίμ 8]αὲ τη λ]165 [εὰ 

Οἰνίθπτα ἀν 1115. 

Ῥ. 186, 19. τῷ καθημέραν] οι. 5.1». Οδίαιι!. τὸ 

μαϑ. ἵΝΙα]ϊς. Τῷ καϑ. Α ι. 4 οἵιπλ οοΐευϊβ. 

Ῥ. 186, 22. Ὀλυμπίου] «Ὕ. ΤΡ οοῖκκ δ ῬΏσγπ. Ρ. 537:. 

ς ΟΥρ.ςθἀαγισα ἀοπαυὶῖς ν. Βοθοκ ῖ 6Χρ]. δά Ρὶπά, Ρ. «τά. 

ἹΜΆΙΠΠΟΣ ἀϊθ Τλοτίου 1. Ρ. 166, 

Ρ 186, 25. ἸΤολυκράτεια] Ο. ἔργων τὰ πολυκχράτεια, 

Ῥ͵ 186,26. ἡ εἰσφορὰ τῶν τελῶν] ιαπι [οὐ ρέαγδο 

το Ἰαΐουα ΓαΓριοαίαν οπὶ 5. Οοταῦς, Νοπ επίτπ ἄς ΠὨίοπγῆο 

δες πᾶτσαγε Αὐϊποίοϊ θα ἱπ Οδοοπ. 11, α [εὦ ἀς Ογρίεϊο, πϑὸ 

ΔΠπηἶς ααΐπαπθ πιιπὸ Χμ δαἤῆδ οραβ οἰνίπιπι, γεγαπὶ ἄἀδοθπ- 

πο. Νοη δἤδηιου; εἰσφέρειν τὴν οὐσίαν ἅπασαν εξ ρῬεοππὶᾶ 

("εο ΒΑ Π 1 Ρῖι5ὺ ΟΡ 65 [5 αιιασοιπηπε τοάϊππους ρδτεϊ ποῖα ἰοο- 

εἶο ἔαπι δὰ ἀδοιτπας, ἡπᾶπὶ δὰ [ουϊρέσταια οεὲ ροτίοτγίαπι σϑ, 

Τιοηνγῆας δυΐοτη [ἐπ ἢ τα Ῥδα]δίϊπταιιθ δοὸ Ῥσοοοῆιε γαρίπᾶθ, πῇ 

“αϊπη πο πῖο δχαοίο πῖ}}1}] Γαρεχοῖτοί δ γυδοιιἋςἋἀχ15 οἰνῖθιιδ,, φαοὰ 

ΟΝ γο λπηρη άπ εἴθ αἸΐαιιο υθοῖ ρα]. 
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Ῥ, 186, 29,ςὨἨ ὅπως δὴ 810} χ. Οεἴευζ ἤπὸ δή. 

Ρ. 187, 1. μάλιστα τούτων Ροΐϊ Πᾶθδο ΠΝ Ῥυΐπηαπι 

ἅπ τ [δαπαπίαῦν αὐτὸν καθελεῖν. δε ποπ Ἰεραπίαῦ ἱπ ἃ 2. Ῥ 1. 

2. 5. 50}19. Ουδτε ἀεἸενὶ, αππτη 0116 Γα Ρπάϊαΐνιτ ἐπιβουλεύειν. 

Ρ. 187, 17. ἥλῳ γὰρ ὃ ἧλος] Επῆα!ῃ. δά 1Π|δ4. Ρ. τ96 

καὶ ἥλω γὰρ ἧλος κατὰ παροιμίαν, τὴν ἐν πολιτείαις παρὰ τῷ ᾽Ἄρι- 

στοτέλει κειμένην " ἥν οἱ μὴ εἰδότες ἄλλως γράφουσιν ὡς γὰρ πάσ- 

σαλος πασσάλῳ ἐμκρούεται, οὕτω καὶ αὐτοὶ ἧλος ἥλω ᾧασιν. ἹΜΠΠΪ 

Δα Ηἴο Ἰοοις Γουμβαπάμϑ εἴα υἱάεέασ οὕτω καὶ αὐτὸς (Ἄριστο- 
τέλη) ἧλος ἥλῳ Φησίν. 

Ρ. 187, 18. μη ϑενὶ}] ΑἹ. 2 μηδέν, 

Ῥ 187» 206. καὶ] Αβεῖ ἂρ α ". 2. 

Ῥ. 188, ,.. πιστεύσουσι)] 5. πιστεύουσι- 

Ρ. :-88, 9 -- τ. Εἰς οὗς - φρονῶσιν] δϑοῖϊππε πδθὸ 

οατη ϑοηποίάετο Οογαδβ. ΕἸ τθοῖα απ. Ργοξεοία Παπὲ 6 μ1πῈ 

ΔῸ εοάεηη βυδιητηδίϊοο, 41 χποπάϊοιπι δ] πε Ραππιιη Ατὶ- 

Το 611: 11, 9 αἰἴΐμετγαῖ. Ὗ. ηπιᾶα ἀϊχίτημϑβ Ρ. 5425. 

Ρ. 188, 9θ. οὖν] Αβρεῖ ἂν Α 1. 2. 

Ῥ, 188, τ4. δ’ οὗ] δι’ πο δρποίοιιπε Α 1. 2. 

Ῥ, 188, 25. τὸν βασιλικὸν] 81. Α 1. 2. ΒΩ, 2. ὅ; Ο. 

Οεἴετὶ τὸ βασιλικόν. ἴπ Ρ 4 ἐοΐπια Ποὺ τποιιθχιπι ὑποκρινόμε- 

νὸν --α μὲν δοκεῖν ἀεεῖ, 

ΟΡ 188,29. πονούντων γλίσχρως; διδῶσι] Ῥ. π. 

γλ' διδόασι. [Δτηθίπι5 τπᾶ]εραὲ φώντων γλίσχρως. Απῆοα 

ν. 27 εἰς δωρεὰς οοπ)εοῖξ [οχϊθεπάμπι εἴς 85. Ρχὸ ἑταίραις 

Α : ἑτέραις. 

Ῥ, 189, τ, δόξει] δῖ᾽ο ἡ 1. 25. 5010. οὑπὶ οαἔεχὶβ οοάἑ- 

οἷθιιθ. Ῥ τ δόξειεν, ητιοά 6χ οοπ)δοίατα τοροίαιε 8, οατα Ο, 

Ρ, 189» 4. τῆς οἰκίας κἂν συμφέροι) Ο. τῆς οἰκείας 

νι. σι» Αὄ 1. 2 τῆς οἰκίας καὶ συμῴφέροι. ΟΕΙΟΥ τ. οἰκίας καὶ συμ’ 

φέρει. Μᾶν συμφέροι εχ οοπ͵]θοίΐμπτα [ΟΥ̓ ἤππιιδ. 

Ῥ, 189») ὅ. καταλιπεῖν] Ο. οοη]. καταλείπειν. 

Ῥ. 189, Θθ. ἐπιτιϑεῖντο͵Ί ΒΙΊ6ΟΑ 1. ἐπιτιϑοῖντο ῬΌΎ, Α 2 

(ποπ ἐπιθοῖντο, τιξ διιοίου οἱὲ 8). 

Ρ. 189, 9. οἱ δὲ ὑπομένουσι] Ηλεο ἀείιπε ἱπ Ρὶ ὅ. 

ἴπ τηδγρῖὶπε δα[ουίρία εγαπὶ [ε4 ρο ἀε]εία. ἡ χ. 2. Κ 4 οἱ δὲ 

ὑπολαμβάνουσιν. 



ήτο ΑΒΙΒΤΟΥ. ΡῬΟΙΤ. 

Ῥ, τ89, τή. καὶ φαίνεασϑαι) ἃ τ. « γαὶ, φαίνει. 

ποι ῬΌ χϑθ0., 156. ἔστι] 515 Α 1. 2. 8: Ὁ, δείου! ἔτι. 

Ῥι τ89; 50. ὡς ΑΒΘ ἃ 8. εαἰοπο. Ῥγο ϑαυμάσωσιν γ 

ζοττρῆὶ Βαυμάφωσιν. 

ΠΡ τθο0, 14: ὅν τ ον ᾿ΑΒεῆ. 4 Ατα; 2. 

τοῦ; 190. τ΄ ψὲ ἦθος βδρασύν] Ὁ οοπ], τόν. γε “τὸ 

7οος ϑρασύν. ὃ ᾿ ᾿ ἷ : »»δὴ 

Ῥ. 198, 25. κολάσεως ϑοοῖππὲ 58. Οογὰδε νετὸ 18 τῆς 

τὰ ϑεδο ἐδ σδμαξιε" γολάσξως ναὶ τῆς εἰς τὴν ἡλικίαν ὁμιλίας: 

Ἐσχυϊάεπι τπαρὶς δϑομποίάεσο δία οὐ σπᾶιπ Οὐογαῖ. ἡρόν ἴα- 

0116 δά τῆς εἰς τὴν ἡλινιίαν ἸπΕ6 } ΠρΊ αν ὕβρεως. 

Ῥι τοι. κ᾿. Ἡράλλειτοςῖ Υ. Ζεϊίαπι δᾶ Ασϊῆοες. ἜΠΗ. 

ΝΟ. Η, δ, Ῥ: ΘΥΣ ᾽ 

Ῥ, οι, 190. παραίρεσινἽ [πτπᾶῦρ. Ῥ᾽ά- ἀφαίρεσιν. 

Ῥ. τοῖ, 3ήό4. οἰκονομικλ ὀν 816 ῬΥΠΠΊτ5 ΟΔΙΠΘΥΑΥΪ 5 ΠΟΥ: 

ΤΟΧῚ οἰκονόμον, ποῖ ἴῃ οἸππῖθας οἰ ἑάτα ΤΥ εὐϊΠοπὶθα5 

{πάτα [ΟΥΤΡῈΙ5 ΘΟἀΙΟΙΡτ5. 

ἘΠ᾿ τος. Ὁ; νυ, ψ, ΜΈΊ]οΥ : ἀϊο Ποτίοσ 1. ΡΒ. 1δι. 

Ῥ᾿ 895 χ5 1:8: Δ ἢ τοία ἑβδομήκοντα καὶ ὃ8ξ μῆνας} 

ΤοΥυθοπάπτη νι δέαν ἑπτὰ καὶ ἑβδομήχοντα, πιῇ 6 [δ 6 ΠΕ τ ΠΌΤ 

ἘΠΠΙΠΘΥΔΕΟΠΘ ῬΑΤΕΘΙΪΑΤῚ οΟἸ Π αἰξατ ΘΥ1,Β. . δομποίάθτγης νϑτῦ 

καὶ τέτταρα ν. “0 [ΓεοἴπΠξ, ποῖα Γδοιπέιις οὉ Οοταῦς. ΜΙΆ] εις 

Λεξῖπει. Ρ. 66 οοπ). ἔτη ἕξ (ΠῚ [Γοτίρίο ρυο. ΠΙῚ [Γεπιογε 

Ἐηΐπη πορίθοῖαπι ε6 Ῥυΐαξ π᾿ σοτπριία 0116) καὶ ἑβδομήκοντα 

καὶ τξ μῆνας. Αοπίε. ἹΜΙΠῚ νετο, πὸ πιοΐ [επίϊο ἀϊοαπη, 

Ῥ[Δταυ δ ] ΟΠ 115, Οἵα} π|5 Ἰρίασα ποιοῖ Βα θάγιτη οἷξ, πὸπ ε Ογ- 

Ῥ[εΠάαυυτη Πῖτρα οὐ οἴϊε νἱἀθέατ ; [εἰ Ῥσδείβοιθ Ῥσδείοτίο 

ἃ Ῥεγιάπιάτο, τη]! αυ]5 ᾿π 56 Π}} Ποπιΐπα., ἰδοξιβ Ἰρίπασα Πππὸ 

Ῥετίδτι ἀσατη Τερπο δχαϊῇε: Ῥουαπάο νεσὸ ἡππτπ Ρίαπι- 

ΣΠΘΕΙΟΉ τη, ῬΟΥ͂ ἐγ πα πὶ Υ65Ππ0 Ῥοί πτπ; ἜΧΡΆΪΠεΣ, σϑοὰ- 

Ῥοταΐο ᾿πηρουϊο, ἔγεπος ἱπ]θοῖ δ ῬΟΡαΪο ντἀεέμγ. [Τὰ επλπε 

Ἡετοάοιις: Υ, 92, 6. ὅ τοίνυν Περίανδρος κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἦν 

ἠπιώτέρος τοῦ πατρὸς " ἐπεί τε ὃξὲ ὡμίλησε δι᾽ ἀγγέλων Θρασυβούλῳ 

τῷ Μιλήτου τυράννω πολλῷ ἔτι ἐγένετο Κυψέλου μιαιονώτερος, 

Ἀροΐὸ Ἴδαν ΠΑΡΘΕ οοπηραίαῖίο Αὐπο ο! 5, ἢ, Ῥ[απηγη ΕΠ ἢ 5 

πο δα ΟΥ̓ΡΓδΠ]ἀαγηπι ροηΐθπι Ῥεγεπεῖ. Ναπι ΡΥῸ ἰδηηο σι 1110 

ἀεῖπάς ἱπίεβδτιπ ἀπημ πη} γτΐαν. 196 βοπίο Ονρίοιαγισα 



᾿ς 44 

118. ν. ΟΑΡ. Χ' 41τι 

Οἱ. ΜΆ]: ἀϊα Ποτίον 1. ρ. 168, ἢ, Ρ. 166. Ιρίδ ἹΜΙΆΠ]οτις, 
απο Ρετγεπεαὶ Βίατησπθιομπς οαὰτα Οοτάϊα ἴμπ χτπεαϊο το] παι. 

Οετἕατα εἰξ δαΐθπλ πππὸ Οοτζάϊαπι ἀϊνοτίαπι εἴτε α Οοῦρο, Ρε: 

ΧἹΔΙ ΤΙ {τγαῖγο. 

Ῥ. το2,), 22ὥ. βύψελος Ῥ.: Βύψελλος. 

Ρ. 102. .28. ἐτυράννευσεν] δῖῇο ΑἼΣ, 2. Ρὶ τ. 5 ἐτυράν- 

νησεν Ῥ 5 χα οδἕουἹβ. 

Ρ, 102, 29. ἐτη τριάκοντα καὶ πέντεΊ]Ί ϑοῃοϊας 

Αὐιορη. ΨΝεῖρ. ὅοο. Δοκεῖ δὲ ἡ τυρανυὶς καταστῆναι, ὡς Φη- 

σιν. “Ἐρατοσθένης, ἐπὶ ἔτη. ἡ, τοῦ ἀκριβοῦς διαμαρτάνων, ᾿Αριπ 

στοφάνους μὲν τεσσαράκοντα χαὶ ἕν Φήσαντος, Ἡροδότου ὃὲ ἕξ «καὶ 

τριάκοντα. ; 

Ριιρ2; 850. περὲ Συρὰκπούσαις] ὅ.01}. οοη]. παρὰ Συ- 

ραχουσίοις. 

Ῥ, τον» 2. δυοῖν ΡΝ 2. ὅ δυεῖν; 

ΟΑΡ, Χ, Ρ, 19, 8. τοῦ Πλάτωνος ἴέὰ Α τ. 2. Β 4, 

δεά αρίμππε πᾶθὸ γευβθᾷ 8Ρ Ρ' τ. ο, 5. 1ὴ)6 τῷ ἐρία οἵ. ΡΙαὲ. ΒΡ, 

ΨΠΙ, « --- 5. Ρ. 848 ---δ47. Τιοσατα 46 παπηοτο ΒΡ] αἔοπῖοο ΡΈΥοΒ- 

Τοασατι παροτ ἰγαοίδπάμπτη [πϑοεριξ Ὁ. Εν. Ὁ. δομποίάοσης ἀπα- 

Βιι5 σοιπιπδιίδίομθιια 6 Ππππθσο ΡΙδέρηϊς ᾿Π[οσΙρ δ. 1821. 

δεά οτπηΐπιηα ξε]1οιἢτ]6 ἀϊνὶπὶ Ρ]αΐοπὶς τπηοπίοα ἀϊνίπανξ 

Ἐσυϊοῆαβ: ΡΙαἰοη 5 ΖΑ], εἶπα Ὑ ὐσαπαίμπηρ. ἘδιδΙΡεσβ, 1828, 

15 ἐπὶπα πππουαια δοάο Ρ]αίομποιπ ᾿πππαϊϊς ποὺ ἀοπίριπαία ἀ6- 

χποηγανξ,), Ο) 15 ΠΏΙΠΘΥΙ ῬΥΔθοίαύατα ἴῃ φομ[πααηα οἰἷνὲ- 

ἰαϊα νυἱτγέμέαμπα ἂρ 1ρίο ῬΙαίοπθ εχροπίαπε εἰϊε ἀ1οῖ 1,655. ΠΡτα 

Ψ. νΡ. 757. Ε. εὑ ΥἹ. Ρ. 771. ἃ. Ηϑὲ. Νιυιχηοσιι οἵα ρεομχδῖσι- 

οὐὰα αἷδη «πὶ οὐϑξαν [ον τὰ τππ ]]Ρ]]οϑίίοτπια τϑροεϊα, πὲ 6χ 

Ῥατίε παιπουὶ σπαάγαι! Ππαπὲ εχ ἀπαίπιοῦ ἢπιρ]οῖθιις Γδοίουιθιιδ 

(θϑάο ΞΞ 5.ὅ »« 4.4"κΚ 4.79 Ηος ἔαλοϊογος (ὄρους) οΥαοπος 

εἴα 6 σταίϊοιιθ ᾿αἰθυιιπι ἐγίβομ! ΔΘ ῬΙΔΟΙ δὲ ἐχ ἀπαθιι5 Ππαυπτος- 

αιἹἶβν εἰς Ἰαΐθυιθιι5 ῬΥΟΡΥΙ5. Πιδίϊο απΐθπὶ Ἰαϊουμπχ Πα] 5 ἐχὶσ 

Βοπὶ εἰ 5, 4, 5 (ΡΙυΐάτομ. ἀδ ΠῚ οἱ Οῇτ. Πν Ρ. ὅ72. Ε.) 6 φιϊ- 

Βὰ5 παπαῖ ἀπᾶθ Παυμιοπῖᾶθ [ειι ΘΟ ΠΟΘ ξτι5. σπϑίοππέμυ ; 4]- 

ἔοτα ἴπ δο ροῆπία, απο οαἰποίαθ ἰσιροπὶ οτί ποβοπῖ ἱπάδ οομ- 

Γοπΐαποαθ (οουαπαθηίαγαθ 6 1) Ππαπὲ Πυροϊομμπίαθ. Νοίπιπ οἢ 

δμΐτα 6 ἐπεογθιπαίθ Ῥυίπαρουθο, ἔδυπίοπθῆι ατιαἀγαίμ τι (ΞΞ 9) 

οὐαὶ ηπαίεσπίοπε αιδάγαϊο (ΞΞ 16) οοχῃραίδίαπι Ῥχοάμοουο 



ἠτο ΛΒΆΙΘΤΟΤ. ῬΟΠΙΥ. 

“αϊπίοποπι αὐδάγαϊιπι (ΞΞ 56), Ηδβθο ΠΡῚ νοἱαπί 1Π4 τὴν μὲν 

ἤσην ἰσάκις, ἑματὸν τοσαυτάκις ἀρπιὰ Ρ]αΐοπειη. ΑἸτεγατη Πᾶυτπο- 

τϊδια ἰσομήκη μὲν προμήκη δὲ (ἴα ἤπς ἀπθὶὸ Ἰοβεπάμπτιπ εξ ρτὸ 

ἰσομήκη μὲν τῇ προμήκει δὲ, αποά ἐπΐαίπ5 οἷ Ετσϊεῆμπθ; νουθη- 

ἄυσπι εξ επὶπὶ τἰῈ ἃ ΘΧΡΙΙΟΑΥΙ ΡοΟΙἘ εχ Ἰορί θὰ [Ἐστπ 15 

δταθοῖ) αἸοϊξ Ρ]αῖο, 1. 6. Δϑααιαίεσαπ ααϊάετη [εἀὰ ΟΡ]οΠΡάπΙ. 

Ἡδδο επὶπὶ Παγιποηΐα εἱὲ σαϊϊομὶβ Ἰαίθσιαση ἰθέσαροπὶ οὐὰπὶ ἀϊ8- 

δοπΠΔΙ1 6715 δὲ Ἰδίοσιατη οὶ οπτη ἀϊαρ ΠΑ] 115. 6715. ΙΝάτη ἢ τᾶ- 

ἐϊοπεβ ἐδ γαροπουμπη δὲ ΘΟ ΤΠ ΠΊΪ ΠῚ 115 ΠΠΠΘΙῚΒ ἐχρυϊπηᾶς, 

χαῖΐο 5:7 δπαίοϊίασ Ἰαΐθυῖβ δὲ ἀἰαροπ]15., ἐπ οαΡὸ διξεπι 7:12 

(7 : (2 »4« 4})) 1ἴὰ ἔᾶπιεπ πὲ εχ πποπίρ Ρ]δίοπῖς αιιδάταξι5 [ερὲδ- 

αιϊο (445 Οιιδάγαξ ἀδὺ 816 061) τ Π0Ὸ (2. 28 Ξξ 40 - 1), δά δεπ- 

ἔππι γεγο δάδιιοίιι5 (2.40 ΞΞ 903) ἀπο ι5 οατεαξ, ἀδπίαπε τιὸ 

ἀπ ΠΙΙΠΠΘΙΟ ἡπδαάγαίο ἀϊαροπα}15 ΟῚ ΠΙΠΟΥΙ5 4 ῬΥΟΧΙτπΣ 

μαϊο εἰ αιδάγαϊιι5 γαϊοπαὶ θα ἔσιθ5 Πὲ τηΐπου. (Ναῖπ 

Χ2 »»ᾷ(ᾳ 195 ΞΞ Ιή4; ΠΙΙΠΊΘΥΙ5 γ61Ὸ απδαἀγαίιι8 αἀἴδροη δ }15 οὐδὲ εἰ 

χ47, ἢ [ορίοπιο οἱὲ Ἰαίθυὶβ Πιπηπια.) Οτδθ απαπτη ορἐϊπηθ απᾶ- 

ἀτεπὲ οὐπὶ Ρ]αϊομὶβς [απίθπίϊα, τὰ πππὸ Ἰοομπὶ Ρῥ] αἰ ομ απ 

φοττοχὶξ ΕὙΙεΠα5: ἑκατὸν μὲν ἀριϑμὸν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν πὲμ- 

παδὼν δεομένων ἑνὸς ἑμάστων" ἀρῤῥήτων δὲ δυεῖν" ἑκάστων δὲ κύβων 

τριάδος. δεὰ 11ὰ πι6 πη8]6 Πᾶρθὲ ἑκάστων δὲ γύβων. ἹΝΠΗΪ ἑκατὸν 

6 Ἰπαυρῖὶπο ῥτὸ ἀϊνεγία [ουρέπισα Ἰθοϊϊοπὶβ ἕκαστον ποίαϊπτα ἐπ 

ἀπαρίμση ἰαχὴ [ΟΥ̓ΠΊΟΠ15 Ἰοοιπ ταϊργαία νἹάθεμσ. [06ρΡ6: ἀῤῥή- 

τῶν δὲ δυεῖν», κύβων δὲ τριάδος. ϑιιπξ δαΐθιη ἸΠΡΥΪη15 ἐσὶα ἡ 6 

ἙΥΙῈΠῚ [επίθπϊδε Ῥδισοοϊηδηΐηγ. ῬΧΠΠΠΌΠ Θηΐπι Πππτηθτο {πο 

Ῥοτίοάος ἀεργανδίασισα οἰν αι τα ποΙιδ ᾿πάΐσατε Ρ]αΐο, πῇ 

ἀπ ευρυθίεβ δ ιἐγαπέισ; [οἀ π1}Π1}] Ποὺ ππσποτο Ἰαπαίο Ὁ σο 6 

φοπαίτι5 οἰ, απᾶτα τἰὖ ΟΟΥ 5 ΠΡ ΪαΤιτη δὲ Ῥατίτ5 οσάο οοπίες 

ἐποτείασ. Νεαπο ἰρίς Αὐπέἔοιθ]ος π᾿ Ποὺ Ρ]αΐομπὶ γϑίγαρ αι, 

ἴς επίτη απο ἀθ ΠΙΙΠΘΓΟ τπομπ]! Ρ]αίο, νἱπιροτίο [Ὁ ποὸπ 

Ῥεγῇτιπρὶξ, [εἀ 1Ππὼ4 Ἰαπέαιπ τΤΟρταμοπάϊδ, ααοά ἐδργανᾶ- 

ἔδο ῬΟ] εἶδα οατιίαπα 6 τπᾶ]ὰ ἱπίαπιϊπιπι Ῥτοοτθαίΐοπθ Ῥτοίεοίαιπ 

εἴα Ῥαϊαξ, 4πππὶ πᾶθο οαιία ἢὲ ἀοργαναίϊοηδ ΟἿη Πἰὶ πὰ Τ6- 

ΥΌΤΙΡΙ] ]οᾶγ πη. 1)εῖπ46 ἐπίτριτος πυϑμήν ἀπε Ρ]αίο ἀϊοϊξ, 

ποι εἰξ αυαίουηΐο, τ! ϑομ ποίους ΔΥΡΙ γα τ, δὲ [ΘΡέΘηΪο, 

αἴξ Βαγοοῖμδ, [εἰ Ὑαάὶχ γαϊοηῖθ [δα ατ δα τ] ἢ} ποῖδε πὶῇ 

ταϊϊοηοῖπι 4: 5 (Οἵ, ΤΠδοι. ἀκ σπῇοᾶ Ρ. 115 εὲ ΝΊοΟ πα Ἰ ΤΠ}. 



[1Β. ν. ΟΑΡ. Χ. 418 

Τλδπίαπθ ΠοΟ ἸΠΡΥΙ πα Δι 1 Βτ15 ἀϊρτιιτι, ααοα πλαὶ ποπ Δ 1089 1]}- 

ἴα5 Ἰοοιεϊο 65 δά ἸπΠ8 τη ΟἸΠ 65 60 [επ[τι Δ ΠῚ ΒΡ 111} ΕΚ ΡΙ οα ΟΣ] Πλδ0» 

απὸ (δπίπι πιγραπίυ ἂΡ ΤΡ [5 τηδἰ Πα πιδ 1015. ᾿Αριϑμὸς γεωμε- 

τριχὸς Εἰς ΠυΙΠΘΥῚ5. 6 ΤΠ] }}Ρ]] σα ΟΠ 6. ΔΙΙΟΥΠΙΠ ΠΏΙΠΘΤΟΥΤΊΙΠῚ ΟΥ- 

ἐπβ; αὔξησις δυναμένη ΠΙΙΠΘΙ5 αιιδαγαΐτι5, ἐπίτριτος πυϑμὴν Υ- 

ἐϊο 4: 5; ἀριθμὸς ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν πεμπάδων πατποτ8 [6- 

Ῥίδηϊομῖδ απδάγδίις ἢν 490. Οἰΐθιι5 δοοθαϊξ, ᾳποά πονυϊῆπιξ 

ῬΙδίοσ5᾽ ἱπέευρτείεβ ἁρμονίαν Ρτὸ συμφωνίᾳ (οοποοπίμ τππΠ60) 

ῬΒΠοΙΉΡ ματα ἀἰχηε ΔΥΡιγα απ αυ, Ομ}115 τοὶ ταῖϊο ἔεστε πα]]ὰ 

εἴ, ψεγατῖα Πᾶθο οὐππῖᾶ ἩΡΘΥ 5 ἰγδοίαία Δ ἰρίο Εσὶεῆο [ππὲ- 

Αὐἱποίθῖς νευρὰ ὅταν ὁ τοῦ διαγράμματος ἀριθμὸς τούτου γένηται 

στερεὸς ἩΠπὰ ποίαπε, 4ποά 4 Ρ]αίοπα ἀϊοΐατη εἰξ τρὶς αὐξη εἴς. 

᾿Αριϑμὸς στερεός εἰξ τιυτποτ5 4τι1 6 τα] ΠΡ] Το οπ6 ἐσίπιπι ἔδοΐο- 

Ταὰϊη απαίοιἐπν Οἱ, ΕὙΪ65: Ρ]διοη 5 ΖΔΠ] Ρ. 15. Τοῖιμϑ θρὶξ 

Ἰοοῖ5 Ῥ]αίοπίοιιδ. , πὶ ἤπειπ ἰάπάδιη ἀϊ[ριιϊξαΐοπὶ ποίϊγαθ ἱτηρο- 

ὭΔΙΠΙ15., ΠΟΟ τποάο ΘΟΠοΟΙππΠδπά 5 εἴα νἹἀθέασ οὐτη ΕὙΪ6ΠῚ [6π- 

επί: ὧν ἐπίτριτος πυϑμὴν πεμπάδι συφυγεὶς δύο ἁρμονίας παρέ- 

χεται τρὶς αὐξηϑεὶς, τὴν μὲν ἴσην ἰσάκις, ἑκατὸν τοσαυτάμις, τὴν ὃὲ 

ἰσομήνη μὲν προμήμη δέ" ἑκατὸν μὲν ἀριθμὸν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν 

πεμπαδων δεομένων ἑνὸς ἑμάστων, ἀρρήτων δὲ διεῖν, κύβων δὲ τριάς 

δος. Αἀαϊαῖ ΕὙΪΕΠη5. Ὁ. 27 δ᾽ίαπι απδπάδιπ Ἐχρ]]οδ ΟΕ; 

Ῥ]πΐδυοΙ νευθ 5 τπᾶρῖθ οοπίοπίαπεαια , ππᾶάθ Ρ] αἰάτοπαχη 1ἰᾶ 

1ορῖε ῬΙαίομθ Ἰοοπχη [ιΓριοαμθαίασ: τὸν μὲν ἴσον ἰσάκις, ἕκα- 

στον τοσαυτάκις" τὴν ὃὲ ἰσομήκη μὲν, τὴν προμήμη δέ" ἑκατὸν 

μὲν -- δυοῖν" ἕκαστον δὲ κύβων τριάδος. ϑεά ἐΐπι δχ ΙΘρῖθτιϑ 

Ετατηπιδίϊοαβ ἴα [ΟΥἹΡ ΠΕ: Ρ]αῖο: τὴν μὲν ἰσομήκη; τὴν δὲ προ- 

μήκη. δεγθα διυΐθιη ἕκαστον δὲ κύβων τριάδος ΨΘΥΘΟΥ τὰ 6ᾶ, 

4πᾶιπ τόρ! ΕὙΙΘἤτι5, Τα ΟΠ 6.) ΡΥΔΠΊπδιῖοα δ]ΐαπιο ῬχοΡᾶ- 

ΠῚ ᾿ποάο Ἔχρ]]οαυ! ροΠιπῖ, πάτα δοαιαϊοίοθ πάτα εἴα δὐθὶ- 

ἔχου ἴπ 1114 επιεπάαδιίίοπθ, απᾶπὶ [ἀργὰ ΡῬΥΟΡΟΓ[αἸ τη 115. 

Ρ᾿ τοῦ, 14. πεμπαδι!] ῬῚ. 2 1π ἸπδΙρὶπθ γρ. καὶ 

πεντάδι, 

Ἐς τοῦ πα παριόχτα. δ1 ΑἼΧ, δὦ Βα, 2, αι δ. Οὐ) ὰςξ 

γὰ] παρέχηται- ΝΙαίϊανὶ ἸπΙΟΥΡΙΙ ΠΟΙ Οποτα, 4186 λέγων ἃ Φησί 

ν. αὐ ἀἰ[οἱπάεραξ 114: παρέχεται, λέγων κτλ. Υ, ]Δ00}9 δά Απ- 

1:0]. Ῥα]αΐ. Ρ. 770. 

Ῥ. χοῦ, 19. παιδευϑῆνα!,]} ΑΒεΙ δραὰ 5 εἰ Ὁ. 



ἠχή ΑΆΙΒΤΟΤ. ΡΟΙΗΤ. 
Ῥ, 1οδ, 25. Βαὶ διά τε τοῦ. χρόνου] Ο Καὶ διά γε τὸν 

χρόνον νΕ] διά τε τὸν χρόνον. 1ἀ6πὶ γΥ. 25 μεταβάλλειν Ιοραπάπηι 

εἴα δυθι γαῖ αγ,. ἶ 

Ρ. 196, 29. τὴν σύνεγγυς] γ]οῖ., 5.15.,, 8. Ὁ εἰς τὴν σ- 

᾿ βοᾷ εἰς ΑΌ6Π ΔῊ, .ΔΣ Σ. 9,. Ῥ- υ, “..5, , 

Ῥ, τοῦ, 51. λακωνικῇῆς Ρ 5 λακωνικοῖς. 

Ρ, τρά, 58. εἰς. ποίαν πολιτείαν). Ηδεο Ο δια ὃ ροῖξ 

μεταβολή ν. 4 τΤε]εοὶξ καί ραγηοαϊα εἰ6]εῖα. Νοπ οριι5.. Οαίαιι- 

Ῥομιβ Ρο[ξ εἰ. μὴ ἔσται 1πΙΕΥῚ }α οθαὲ οὔὗτ᾽ εἰ ἔσται. 

Ῥ. τοάῴ,0. ῥᾳδίως} 5.δὲ Ο ἢπε δποίουϊξαίβ ῥάδιον. 

Ῥ. 194, 8. συνεχῶς] 8510 Α 1. 2. Ρ 2, 5. 4; συνεχὲς διαπὶ 

Ῥι (ὰξ νίάοιαχ, π18}} δα Δ Ηαῆο, ποίαϊαχα γἹά60) 8501}. 

δ. δεὰ ν. Ρ. 393:[4] , 

ΕΡ. τοά,) 15. τῶν ποῦ Τέλωνος} δ1ο [ογρῇ Ῥζτο, νυϊραίο 

πρῦ Γέλωνος, αἱ Ἰερίξασ πὰ Ρ ᾿. Τῶν εἰ Ἰεοῖο Ρ 2. 5; Ὑ] οὶ, Ὁ 

Ῥι χρή; ἐπι τι νωνεκ τ δ. Ῥ. Παναστίου. 

Ῥ, τοά, 19. ᾿Αναξελάου] Α ι΄. 2. ᾿Ανεξιλάους τᾺ 

Ῥ. τοά, 22. οἱ πολὺ] δῖῇσσ 1 8. Ο.; οἱ πολλοὶ σεἔετ!, [ἢ 

ΣαδΥρὶπα Ῥ ι γρ. οἱ πολλοί, 

Ῥ. τοί, 47. δημοκρατουμένῃ} 8. [ΟΥΡῚ νο]αὶξ ἀριστό- 

κρατουμένη. Ερο να]ραίατα ταΐοτ. Υ. δχοιγίμηι ΠῚ, 

Ῥ. ᾿τοῦ, ὃ: καὶ] ΑἀαΙάϊε Γιατα πα. 

Ἐ.. χ05; 16. «.οὐδέποςΣΊ, ϑῖς; Α πὸ χα, Β' διά ἃ ἃ 

Β. Ο, οὐδὲ τότε. 

Ρ. τοῦ, 17. ἐξεῖναι] Ρ α ἐξεῖναί οἱ ὅτι, Θομπείάογιαβ, σα θππ 

Γεφαϊαν Οογαῦς, μοί οὐσίαν γ. 17 Ἰαοιπαθ ἤβπτι Ροίωαϊ!, ϑ8εά 

Ἰδοαηδιὰ πὸπ νἰάθο. εχρα ἐτιὶ δὲ κἂν τιμῶν --- βούλωνται ποι- 

εἶν [πὲ Ἰρῆπς Αὐτοὶ} }15, πὸπ γϑίδγθη 5 ΓΘη απ ϊατα Ρ]αϊοπὶ- 

κατα, [εἀ δἀεέθη!5 οαιίας ἀδρσανδιϊομιαπι, ατια5 Ρ]αῖο Οὔ] 15 

εταῖ. Ὑεῖρα οὗ αἰτίαν --- φησί δὰ Ρ]αίοποηι ΧαΓΣ[α5 Ῥουποπε, 

͵Αα οὗ ν. 18 [αϑαϊ1ὰ5 μεταβάλλειν. 

Ῥ 1ρ65) 18, φησί] Α 1. 2 φασί. 



18. γι. ΟΑΡ. 1. ἠτῷ 

ἘΠ ΕΝ  ΘΡΗΧ ΛῸ Μ: 

ΟΑΡ. 1. Ρ. τοῦ, 5: ποία] 81:10 Ρ τ. 5. (δίδει ποῖα. " 

Ῥ. τοῦ, 12. τρόπων] ΑΙ 1. 2: ἐροπῶν. 

Ῥ. τοῦ; ᾿4. τε ὀλιγαρχινκὰς Ῥ α ὀλυγαρχικάς τε. 

Ῥ, 197. 1. βουλευόμενον Οδπμιογαγίμ8 δα αὶ γο]εθδξ δης 

Βοκρατικῶς. Οδαπίατηα ποΐ νἱάεο. 

ΒΕ ΤΟ ΣΦ 21 Αὺὖὕ0 5.7: 

Ρ. 1097; 5. τὰ. δὲ περὶ: δικαστήρια --- ταῦτα μὲν] 

Ηδεο αρίαπὲ δ ἃ 1. Ο τὰ -περὶ τὰ ὃ. δῖο δϑερπίγεάδα ᾿δοά1- 

065, 4π| ἱπῖτα ἀδιῖ: ἢ τὸ μὲν περὶ τὸ βουλευόμενον. ἱ 

ῬῈὲ 147, Ὁ: ὀχιγαρχικῶν] 810 Ρ τὶ 2. 5. 4. Α΄ 2. ΓΡΥΣ 

δάτ ἴπ4ε ἃ Ὑἱοΐουῖο ὀλιγαρχιῶν. Ῥοῆξα δέ ἀπὲβ πολιτειῶν ΔΒ: 

εἰ « 8 εἰ Ο εἀὐϊοῃῖθα5. 

ῬΡ. τ47, το. ἐΐς συμφέρει τί δὶ Ῥ 4. Ἠεϊπάθ Ῥτὸ ὅμως 

δὲ δεῖ Ο ὅμως δὲ ἐπεὶ δεῖ, Ῥταδεμπηθιβ ΕΔ θῖπο εἰ Βᾶππο. 

Ῥ. 197, 22. πρῶτόν μὲν ἢ] Ο. δαπὶ Οοπτίπρῖο πρώ- 

τὴ μὲν. 

Ρ. 107, 2. διαφέρει] ΤιΑταβππ5 τπαῖεραῖ διαφέροι: δε 

ἔπτη ἂν δΔἀδεπάϊπηι ετδὲ. 

Ρ. 107; ὅο. δονχοῦντ᾽ εἶναι] δ᾽ }Ρ1 Ῥτο δοκοῦντα εἴναὶ 

ΟΘἰΘΥΟΤΊΠ,. ᾿ 

Ῥ. τοδὶ, 9. λέγομεν͵ 510 χα. 2. Ρὶ 2. 8. 4. ΟΕἾΕΥΣ  (οππε 

Ρ στ, πὶ νΙἀεξιγ) λέγωμεν. 

ΠΡ τοϑ, 26. τὸ τῆς} Αἀαιάϊτατς ἐκ Ῥ χ το. 

Ῥ, το8, “θ. τοῦ δούλου ὄντος] Ρ 1 τοῦ δουλεύοντος: 

Ῥ. 1οϑ, 99. ὑπὸ μηδενὸς] Ρ ι ὑπ᾽ οὐδενός. 

Ῥ,. 109, 6. ᾽ἄρχειν μηδεμίαν] [ΙιΑτηβίπτιι ἤπ οἷ [ἃ 

ἀρχὴν δάάϊ γνο]αϊ: ϑδομηθι όσα νθγᾶ, απ τεοῖθ ἱπιρσοθδᾶξ 

1, τα διπὶ οοπ)]δοίαχαια ἱπῖτα ν. 8. ροίξ ὀλυγοχρονίως αἀάϊέο ἀρ- 

χεινγ, π᾿ Τιαπιδίπὶ υἱέσι ἱποῖάλς. [πὲ6]} 15 ῖματ δηΐπι γουθιιμὰ 

ΠΡ απ ϊν απ. 

Ρ. 199, 15. 14.- πάντων» ἀρχὴν ὃ --- κυρίαν] Τ[ιἄτ- 

Βὲπιιβ οοπ). ἢ οὐ τῶν μεγίστων κυρίαν. 8. ναγο, αππ6πὶ [οι 

εἐ Ο., ἴα: πάντων ἢ τῶν μεγίστων; ἀρχὴν δὲ μηδεμίαν μηδενὸς 
ι - . ͵ ᾿ ἔτ᾽ 
ἢ τῶν ὀλιγίστων ἴ κυρίαν }, Ο. ἴσπιθπ Ῥτο ἢ τῶν ὀλιγίστων γἱ3 



46. ΑΒΙΒΤΟΤ. ῬΟΙΠΤ. 

δαΐατι ἢ ὅτι ὀλιγίστων τεϊϊπυξ. ἹΝΠῊΙ ἃ βργδτησηδίῖοο ἡποάδηι 
αα]δθοῖα εἴα ν᾽ ἀθηξαν νεῦρα 7 τῶν μεγίστων κυρίαν. 

Ρ. χ09,) 19. εἴρηται πρότερον Ρ. ιή6, 20 [ᾳ. Ἑἰς 

αὑτόν ν. 17 [οΥτἱρίπιιι5 εχ Ρὶ ἡ, 

Ρ. 199, 22. τὴν βουλήν] Ατὐξολϊαπι οατη 8. οἱ Ο. δά- 

ἀϊά]. [Ιπ Ρ 1 νευρὰ καὶ βουλὴν Ριιποί5 [χρροἤῇὲὶϊς ποίαϊα. 

Ῥιεοῖθ πάρ [μΓριοασὶβ δὰ Ὁ τπᾶ]θ [εἀπ]ὸ χφαοάδηχ [οτῖθα εἴα 

δαάια. ω 

Ρ, 199, 26. ἀγέννεια] Α 1. 2 ἀγένεια, 

Ῥ. υχόθγ.27:" Ἔπὰ 7 5. Ὁ, Ἔτσι : 

Ῥ. 109, 28. τῦότε] 0. τπδ]εραΐ τό γε. 

Ρ, 2οο,. 5. τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους] Οο- 

χαῖθ εχ τπεπΐβ Ασθιϊπὶ τοὺς εὐπόρους ἢ τοὺς ἀπόρους [οτὶρῆξ. 

Ῥ. 2οο, 6. πολιτείᾳ Ρ « πόλει. 

Ρ. 2οο, 1. αἱρέσεων] δῖ᾽ο Α 2. 8. Ο. Οείετὶ διαιρέσεων, 

1, ἀταθίπιιβ οσοπ)θοογαὶ ἀρχαιρεσιῶν. 

Ῥ. “00, 19. διέλῃ]Ἱ ϑ8ῖο Ρ 1. Οείευ διέλοι. 

Ῥι. 2οο, 22. δίκαιον ἄρχει; δίκαιος μόνος δῖο 

Α Σ. 2. Οεἰεσὶ ἄρχειν δίκαιος μόνος. 

Ῥ. 200,9 28. τοῦτ᾽ εἶναι} δῖο Ρ τ, Οείεσὶ τοῦτο εἶναι. 

Ῥ, 201, 1. οἷον οἱ] 815 Α 1. 2. οππὰ οεἰεσὶθ. Ρ χα οἷον 

εἰ οἷ, Οποά τεοερίμμῃ εἰ Ἃ 8. εἰ. Ὁ. 

Ρ. 2ο1,6. συναριϑμουμένων ἀμφοτέρων]Ἵ ΝΙΕΡΙΗ- 

χὶας ΗΠ. Ποπι. 1. Ρ. 265 Αὐτοί θ]επὶ ἀς [Ὑπιιπου δ 16 Ἰοοα απ 

εἴα ραίαραϊ, πὸ 46 Πηβ]15 οἰνῖθ5. δε πὸπ δἰ ποῦ νἶσο 

ερτερίο. Ναὶὰ 4ποὰ 46 οοπιραίαίϊομῖβ αἰ Πα] δῖα τποηαῖξ, 1ά 

4αϊάδιπ πὸπ [αἰῖ5 ρευίρίοῖο. Ἐδο δηΐπιὶ ἀπιᾶ5 οἵα οἱ δίϊεβ {(τιμή- 

ματα), Ῥεπίαοοπομπιθ πη πουαπη ΔΙ ΓΘ Δ ΠῚ, Δ] οι ΖΘιΙΡῚ ΑΥΆΙη ; 

ααϊπὶ Ἰριταγ Ζοιριαθ θῖποθ Ῥεπίδοο δοτηθάϊπηπος οθηίι δἴϊε- 

4απηΐιγ, ΕΥρο 4ππτῃ [αἰτγαρία 11 ΤΕΥ πα ἀθοεπι Ρεπίδοο- 

Ποτπεάϊτηπούμππι (πλουσίων) εἴ νἱρίπεὶ Ζαπρίξατατη (πενήτων), 

πὶ εχ ρὲπίδοο ποιηθἸτη πὶ οἴτα απ πατι6 ΖΕῸΡΙῚ 5. [αγαρ ΘΠ ΠΥ 

ΔΙΙΟὰΪ Ῥο. Ομ, 4] Ππἀθοῖτη νΕΥῸ Ζοιρι δα οατη απδίμιοῦ θη ΐᾶ- 

ΦοΠοιπεαί πηηῖς οομπίτδάϊοδπὶ, πὶ απϊάεπι ρο[ουΐοσθβ Ρτὸ ἄθοθπη 

Ῥεπίδοοῇοιπμθάϊ πηπὶς Παρ οπαΥ, 1111 νοσὸ ῥτὸ οοἷο μεπίδοοῇο- 

χπθαϊπηηΐδ. ἴπάᾶ6 Γδαυΐϊατ αἱπάδοϊπι Ζεπρίξαγιιπ [απ πε ϊαπα 

Γαροχᾶτε [οπίεπεϊδπη [εχ ρεπίδοοποχπεαϊπηποσθπα ἀποθς [ἀῇ- 



πε, 

ἂν 

18. ΝΙ 0 ΆΡ.: πὸ 417 

τδρῖνθ, Ἱπ ἐδ]: [πῇγαραίϊΐοπθ ααϊὰ ἱπιρθλῖ! νἱάοαι ΝΊΘΒΒΗ- 
σὶαβ ΠΟ 1π|6]11Ρ0. ' 

ΘΆΡ.ΤΙΣ Ῥ᾿ 201; ὃ: ἐλέχθη}. ΠΙ, 4..Χ60.ς. ΑἸὐξοάϊ γι χ7 

5 τάξει Ὁ. 

Ῥ. 201, 21. ἐνδέχεται] βελτίστην ἀπε ἐνδέχεται δά 

γοΪ]ορθαὶ Οδπιογαυὶι5. ϑδεά τὰ [οὶ θοπάμπι οσαὶ τὴν βελτίστην. 

Ῥ᾿ 202. 12. βουλομένου] (Νίαγρο ΤῸ εἰ Ιἤηρτ. βου- 

λευομένου. 

Ῥ᾿ 205, 28. μηδὲν ἐλαττουμένου) δῖ. Ρὶ “ Ο. Οεξοχά 

μηδὲ ἐλ. ; 

Ῥ. 202, ὅ:. τῶν τε νόμων -- πάντες] Οὐογαῦς τῶν [τε] 

- πάντες. 

Ῥ, 20, 86. πρώτους «λήρους Α. 2. 8.0, πατρῴους χὰ, 

ϑεύπιο οἷ ἐδ οἱδυποη 5. Υ. ΒοΟΘΟΚΗ ϑίδαίβη, ἀ, ΑἸἢ. 1. Ῥ: 456. 

Οἷος Πα πρώτους κλήρους ἀϊο1:, 11, ἅ. παλαιοὺς χλήρους ἀϊχεχὰξν 

Ῥ. γ)οῦὅ, 6. δυνάμενος Ῥ τ δυνάμενον. 

ῬΡ “05, 8... ᾽᾿ΑΦυτάαίων] Α χ, 2. Ἐπ: 2. .5. ᾿Αφυζᾶλωνο 

ΟὐΥταχι! ῬΥΙΤπτιι5 δ θα 115, 48 1ἰαὰ δα ἢ. 1.: ,᾿ Αφυταίων 16- 

δειάπια εἰΐε ἀοοεὶ Ηευαο]τεὶθ5 [ὰΡ ἥπεια 1106}}1 περὶ πολιτειῶν; 

ϑίθρμᾶμπης ΒυΖαμῖϊηβ ορρίάπτη Πτ}ι5 ΡΟΡΕΪΙ ἰσΊρΡ]1ο1 πε Ρῥτο- 

Ἰαΐϊιτα {π|{{Ὸὸ τεΐοσι Γφυτιν, ᾿Αφύτην εἰ ᾿Αφύτειαν ; οἶνεδ απο πξ 

αὐδατνιίατίατη ᾿Αφυτιεῖς, ᾿Αφυταίους, ᾿Αφυτεῖς 6εἢ ᾿Αφυτησίους.“ὅ 

δϑομπείάοσις δά Αὐἱἤοίε! 5 Οθοοπ. Ρ. 40 (οἴ, ἰατποπι ρταβῖ, δομ ποῖ 6- 

αἱ Ρ. ἈΧΘΊΙποοῖα παῖο ἰοοο εχ Θεοοπ. 11,4 δἰζα! βοσα ἀϊοιῖ, πΠῚ τᾶ 

ἂς Ῥοιιάαεϊς Ἰοηπῖατ' ΑὐιΠοίε]εβ: ᾿Αθηναῖοι δὲ οἱ ἐν Τ]οτιδαία οἱ- 

χοῦντες δεόμενοι χρημάτων εἰς τὸν πόλεμον ἀπογράψασθαι ἅπασι συνέτας 

ξζαν τὰς οὐσίας μὴ ἀϑρόας εἰς τὸν αὐτοῦ δῆμον ἕκαστον, ἀλλὰ κατὰ κτῆμα 

ἐν ὦ τόπῳ ἕκαστον εἴν, ἵνα οἱ πένητες δύνωνται ὑποτιμᾶσϑαι " ὅτω δὲ μὴ 

ἣν κτῆμα μηϑὲν, τὸ σῶμα, διμναῖον τιμήσασθαι. ᾿Ατὸ τούτων οὖν εἰσέφει 

ρὸν τὸ ἐπιγραφὲν ἕκαστος σῷον τῇ πόλει. ΙΝῖ 416 ἰδίξατν, {τὰ δοίποῖς 

ἄτι, τιμήσεις [ἀτππ5 Ἰπἰευργείαιϊ οοπἤμ5, 4 [πὲ τιμήματα: 

οοπίτα ὑπερβάλλειν τιμήσεσι Ἰάοτῃ εἰδ, απο π᾿ Οδοοποπλίοὶδ εἰ ἷπ 

οἷϊιγ ὑποτιμᾶσϑαι, οοπίτα ἸΙΟΘΥΪ, Ρ]5 ἸΙοου, ϑεά ΑτιὶΠοιίεὶες 

τογο Ἰοοο Ἐχρομΐξ «ποιπούο ἀαπάππι Πὲ οἰνιθτιβ Γαϑγαρτα πι, 

ἦπ Θδοοποπϊοὶς γεσο ἄδ οοπίεσεπα δὰ αι Ρυ Ὀ]1οο5. ῬΘοιιπὶᾶ ς 

«1 Ἰοοτι5 πιῖγα Ππῆὲ ΗΠ] χα πη] δοῖθπι δ Δαἴσγθοιι ἀ. ΑἸ Ε σίπ. Ρ. το 4. 

ἢ ἀ 



ἀτϑ ΑΚΊΘΤΟΥ, : ῬΌΣΠΝΗΣΝ 

Ἀδεῖς ποῆταπι ἱπξθ!]οχὶ Κουνια : Ζαγ Οεἴοϊμ, μοί] απ, διαδίςνοσί. 

Ρ. 11. ε" ὙΠ πΊΑΠῚ Παυ θη απρ ἃ. ρυῖθοῃ. ϑιδαϊδνεσξ. Ρ, 579. 

Ῥ, 205, 29. τὴν χώραν - τὴν χώραν Ἢ τὰς δύο πρώ- 

τας ἢ τὰς τελευταίας λέξεις ἀποχλειστέον μοι δοκεῖ τοῦ κειμένου, ΚΟΡ, 

Ῥ. 204, 1. ἀποικίας] Ὁ ἐποικίας. Ῥοίϊεα δεῖ πα ποοπάπτη 

εἴς ρῬπίδι, 

Ῥ, 204: 2. δημοκρατικαῖς 8.) Ὁ δημοχρατίαις, 

ἘΝ 204, 106. συμβαίνει ταὐτην] 810 Α 1. 2. Θεΐεχὶ σ. 

Ῥ. 2ο4, 14-ῳ τῷ] εΙον 8. Ὁ νεΐο καὶ ρο πλείστους 

Γεο] ΠΈ, 

Ῥ, 2οά, 16. τοὺς ἐξ ὁποτερουοῦν πολίτου] 810 Αἴχ.2. 

Ψα]ρο ρΡοϊξ τοὺς [εαποΡδίσ νόϑουξ καὶ τούς. 

Ῥ, 2οή; 522. φΦρατρίαι Θι. ἃ Φατρίαι. Ἰ)εῖπάδα Ῥσο καὶ 

τὰ τῶν Α 1. 2 κατὰ τῶν. ΓιΑταθΐπιι5 ππαϊεθαὶ φυλαί τε γὰρ ἔτε- 

ραι ποιητέαι πλείους καὶ ἐνυπαρχουσαι ποιητέαι πλείους, καὶ Φρ. 

Ῥ. 2οῦ, 5. πάντες ἀλλήλοις Ρ τ ἀλλήλοις πάντες. 

Ῥ. 2086, 4ἅ. πρότερον] Ῥι πρότεραι. ἘΠ ἢὺ ἴαργα [οτῖ- 

Ῥέπτα Τὰ Ρ 4, 

ΟΑΡ. 11. Ρ, τοῦ, τι. Ἔστι δ᾽ ἔργον] 8. εχ τηεπίε 1,πε- 

Βὶμὶ ἔστι ὃξ [ἐργον]. Ο ἔργον ἀ6]6ν 1, 

Ῥ᾿ 208, 15. οὐδὲ μόνον] 810 Ἁ χ. 2. Ὑαϊξο Ῥοίξ μόνον 

αἀάπης ἕν. 

Ῥ. “05, 580: Εὐλαβεῖς] Οδπι. ἀβλαβεῖς. 

ς᾽ ΦῬ᾿ 205, ὅ5.. καταψηφιεῖται δῖο Ἄ Σ, ἃ. καταψηφί- 

ἔδεται Ῥ ι. ἡ. 

Ῥ᾿ 206, 6. μήτοι γε] 8510 Α 1. 5. 8. Ὁ. Ὁοίουϊ μή τι γε. 

Ῥ. “06, 4. ὀλίγας ἐκκλησίας ἐκκλησίας ὀλίγας. 

Ῥοΐσιάε ργὸ χολλῶν Ὁ τπά]εραὶ περὶ πολλῶν, [εὦ Προς αἰαϊάδ- 

χηθηΐο το ΟΡτι5 οἰϊ; 8. οὐτπ δοΠ]οετο πολλά, 

Ῥ. 206, τόδ. ὀλίγας δ᾽ ἡμέρας 510». Αἡ 2. 868 ἵπ 
Ῥι [ιργὰ [οὐ ρίτιπα ὀλίγαις δ᾽ ἡμέραις; εἰ 118 Ιοριτασ πὶ Ρὶ 2. 5. 

[εὰ [ιργὰ [οτἱρίο ὀλίγας δ᾽ ἡμέρας, Ὠεἰπὰάς Ρτὸ φέρει Τῆπρτ. 

τπᾶγρο συμφέρει. 

δι δου ν Υ ἡκιξ νυνὶ Ξῖν δ ἐδ ἁποροι] Ηδεο γνουρα 

ῬΥῸ [ραχ115 Ππαροὲ ΟἹΡΙΠαμΐτ5, δε ποη γιάθο φαϊὰ οβίϊοξ, ᾳο 

ΤΩ 5 ῬΙῸ ΟΠ] Π15 ΠΑ) 6 ΔΠΊ115, 

ὙΦ 



ΘΒ ΘΑ ΣΕΙ: 410 

Ῥ,:06, 4. ὁ τετρημέν οςἹ 8 τπᾶ]ο ὃ τε τετρημένος; πίθος ἐστὶν 

εχ Ῥὲ [οὐἱρῇπιιβ ῥτὸ ἐστὶ πίθος. ΟἿ, ἔγαρτηα, Οδοοη, 6. Ρ. 254, 25 

δ. 1}. τῷ γὰρ ἡϑμῷ ἀντλεῖν τοῦτ᾽ ἐστι καὶ ὁ λεγόμενος τετρημένος πίϑος. 

Ῥ. 206, 29ϑ. γίνοιτο͵Ί δῖ. Ρ α. Οδίεσὶ γένοιτο. 

Ῥ, “06, ὅ0. γινόμενα] Ο περιγινόμενα. 

Ἐν 206, ὅ2. ἀϑροίξζων͵] 5. Ο. οπὶ 5.01}. ἀϑροΐφειν. 

Ῥ, 207 1. γηδίου] 510 οππποδ; [6 γχδίου ἀπα]ορίαα πιᾶρὶϑ 

εὐαῖ οοπ[επέαπιθιπι. Υ΄. 1 γτηπ ΔρΡ. Ῥμανοτίη. Ρ. 416, 99: λέγει δὰ 

ὃ Δίδυμος, ὅτι γέα διὰ τοῦ ξ καὶ χλίνεται γέας᾽ καὶ ἐκ τούτου γίνε- 

ται γείδιον διὰ τοῦ εἰ διφϑόγγου καὶ κατ᾽ ἔχτασιν ἀττικὴν τοῦ ξ εἰς 

ἡ γήδιον, ὡς τὸ εἰχάζω ἥνκαζον. ΟΕ, Αρο]]οπ, 1π ΒΕΚΚοτὶ Ἀπεοά, 

Ῥ- 580, 15. 1)6ὲ ἀοιημιπιαϊν15 π᾿ ἰδιον δὲ εἰδιον νυ. Ἰμεοά, Ἐ. 6. 

70. 71. ῬΠανοτῖπ. Ρ, 2709) 1. ΒΊὸ ἐμπορίας, πὶ Ἰεριξαγν ἐπ ΡΒ σ. 

ὅ. 4. 1Δ 2, εὐπορίας παδεπξ Α΄ τ. Ρ 2 Ρ 5 τλᾶτρο εἰ 8.1}, [πῇ 

χηαδυρδῖπε Ῥ 2 γρ. ἐμπειρίας), ὁτι δοκεῖ κάλλιον. 

Ῥ, 207) ὅ.. ἀφιεμένους} Α 1. 2. ἐφιεμένους, 8 Ὁ ἀφεε- 

μένους. 

Ῥ 907, 9. περιοικίας] δῖ. Α 1. 4. Οεἴευὶ ἱπάςδ ἃ Ὑἱ]οῖ, 

περιοικίδας. 

Ῥ 207. 1, ἀφορμὰς διδόντα!ξ] 810 Α 1. 2. 8. 0, (κα: 

ἔεΥ1 ἀφορμὰς μὲν διδόντας. 

Ῥ. 207, 12. τὴν] 5810 [οτἱρῇπηιβ οαπὶ ΤΣ Ῥγὸ 6δὸ ἀποά π 

ΟἸππῖθιι5 οἴ, τά. 1ὴ6 Ταγεπίϊπογπη τΕΡΆΌ]1οα ν. ΜΓ Ὰ]Π]οσὰ 

ΠΙΡσαια: αἀἱ6 Ποῖον 1], Ρ. 176. 

Ρ, 4207. 19. ἀρχῆς αὐτῇς} 8, Ο ἢπθὸ δαποίογιαΐα αὖ- 

τῆς ἀρχῆς. 
ΟΑΡ. Π1|. Ρ. 207. «“ὅ. δεῖ] 5. δεῖ [ποιεῖν]. Νοπ ΟΡιι5. 

Ρ, 207, 26. καὶ πρώτην] Ο 6Χ ἴπβδηῃϊο: καὶ πρώτην τῇ 

πρώτῃ (ἴο. δημοκρατία); ππά6 [δηΓτ8 ρίαπα ρϑυνουίλειγ, 6 π8 

Αὐἱποῖε]ῖς μαθο εἰξ: τὴν μὲν εὔκρατον μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν 

καὶ πρώτην ϑετέον. Πδρο επὶπι ΟἹ βαγοἰᾶ ΟΠ 1 ΡΤΟΧΙΠῚΘ 

ΔΘ ἃ ῬΟΙΙΠα, 

Ῥ. 207, 27. ὅ] Ὁ ἐν ᾧὶ εχ τπδπία 1 ἀπ θἱ πὶ, 

Ῥ. 2907, ὅτ. τῶν τε κτωμένων -- Ῥ. 2οῦ, ἃ. τῶν μὴ 

μετεχόντων͵Ἵ] Οοπίτιοιο, ἡπαηλνι5 ἢὲ ρα] πὰρ ΘΔ ΠΠΟΥ̓; 

γεγα οἱ αὐιΠοίε]ϊοα : ἐξεῖναι τῶν χτωμένων τὸ τίμημα τοσοῦτον 

τοῦ διὰ τοῦ τιμήματος εἰσαγομένου δήμου πλῆϑος τῆς πολιτείας με- 

Ὦ ἀφ 
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τόχειν, μεθ᾽ οὖ μρείττονες ἔσονται, Οποὰ ἀραϊτηις τῶν τὰ ἅτο;- 

μένων ἸαρΙΪΠΥ ἱπ Α 1. 4; οδίεσὶ τῷ τε κχτωμένῳ. το εἰσαγομέ- 

νου 8 εἰ Ο εἰσαγομένους. Ὑα]ρο οἴατα ΡοΟΙῈ πολιτείας (γ. ΒῸ 

ῬΙεπῖοσ οἱξ ροπίατα, αύατα ἀ 6] εν Ἵπητι5. 

Ῥ. ωςο8, 8. τὰ μὲν εὖ σώματα] δὶ. ΡΙ. 5,.Α Σ. 2. 1- 

ξο τὰ μὲν σώματα εὖ, 

Ῥ͵ 208, 9. τὰ πρὸς τὰ ἀρεῖ ΔὉ Ἂαπ}. 5. εἰ Ὁ, 

Ῥ. 208, τά. δύναται, 810 Α 1. 2. δύνανται Ρὶ 1. 2. 5. 

Ῥ, 2οϑ, 2.0. μάλισταΊ ΑΙ κάλλιστα. 

Ῥ' 208; 2ι΄'7). βαναυσικόν͵] 816 ΑΓἼ: , Ἂν: Σ δὲν ΟΕΕΟΥΣ. 

βάναυσον. 

Ῥ, 208. 25. ὀλιγαρχίαν ἱἰσχυραν]Ί 5 εἰ Ὁ ὀλιγαρχίαν 

φὴν ἰσχυρᾶν. ἸΝα]6; δά κατασκευάζειν εχ πεῖ δΔα)θοῦ να. 

Ρ, 208, 27. μακράς} Αι μαχρᾶς. 

Ῥ, 2“ο8, ,Ὡ8. ὁπλῖτιν] 810 ΟΟΥΤΕΧΙΣ ΓιΔΙΏΡΊΠτ5 ὙΠ] ΑΙ 

δπλίτην. ΟΔΠΠΟΥΑΥ5 ὁπλιτικῆν. 85. οἱ Ο οὐχπὰ 1 τλθῖπο ἴδοϊαηξ, 

Ῥ. 2ο8, ὅς. χείρω] 5 εἰ Ο χεῖρρν. 

Ῥ, 209» 2. συνδυάζουσι} [π 1 [ιρτὰ [οτῖρίαπι εἰ 

συνδυάσουσι. 

Ῥ. 2005) 11. ἐκκεχριμένονς)] Α τ ἐχκεκρυμμένους, Α 4 

δκκεκριμμένους. 

Ῥ᾿ 200, 12. ἔργων Οαδπιογαγίτς ἢπὸ οδαία ἑτέρων, 

Ῥ. 209. 156. Θηβαίοις] δῖο Α 1. 4. εἰ οοὐά. οτῆπαβ. ὍὉδ- 

ΣΏΘΥΔΥΙΙ5 ἐδ. ΤΠ Δ] ΘΑ! Θηβαῖοι; 5. γετο εἱ Ὁ [οχἱρίεσαπε Θη- 

βαίους; ποιουμένους ν. 17 Ῥοπάσὶ ἃ δεῖ γ΄. 8. 

Ῥ. 200. τι8. ἔξω.9εν] 5..Ο. ἕἔξῳ. 

ΟΛΡ. Ψ. Οομυϊπρδίιδ, οὐ αἰζεμπεαῦ ΒΟΉ ποι ἄθυτβ, Πῖο ἀδ- 

ΠΑΘΥΔΥΙ Ἰπίορταιμ ἀοοίχίπαπη ἄθ οοπιϊ οπθ αυὶ ποτα στ πα 

Ε᾿ ΡΟΙΙΠΔΥσι,,), ἢ ΠΟΙ οἱ πποπαγο λάσπη, πιοπῖῖ, ϑ6ᾷ ἐς ἢιὶς 

Σεθιις ἀἸο απ εξ 1π Ῥυδοίαδιϊοπο. 

Ῥ 210; χ2, πρῶτον) Ὁ πρώτη. 

ἘΣ 10) 17). ὑπογυιόὀτατον] 810 Α 1. 2. Ρ ἃ ἹΠπρτ. 8.0.1}, 

ὑπογυότατον. Ῥ ι ὑπογυώτατον. 1ὴ τηαυρὶηε Ρ 4 δἀάϊξιμ: ἀντὶ 

τοῦ ἀναγναιότατον, 

Ῥ. 10, 47. καθιστᾶσιν] δ10 Ῥ 1; καϑιστῶσιν Α τ. 2. 

Ῥ. 210, 925, ἀστυνομίαν) Ποροπιχ εχ μοῦ ἴοοο, αυτά 
Πὶ ἀστυνομία [οὰ Δεά 185 εἰ ἱπ ατιὰς Ῥᾶχίος μὶς σηδειγαίνις ἀπ 
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νιάαίαν, πὲ [αἰίποτα ΡοΙΣ ἰοῈ ἐαπίαϑημια δαγᾶθ. Αδ Ῥυϊπτηπιη 

πϊάεοπι τειχοποιοὶ απ 40 δε! Πποαπ 15 [οι ΡΟ π5. ταποίμηἀϊς 

την 185. Οἵ. ΜΊΘΙΟΥ δὲ ϑοπόιπαππ: ἀδὺ διῃ!ῖομα Ῥτοοαῖβ Ρ. 95. 

εἰ ΒοΟΘΟΚΗΪ διδαιϑπαιθι, ἃ. ΑἸ. 1. Ρ. “τ, δαφιαμππέμῦ κρηνῶν 

ἐπιμεληταί ἴδιι οαγαίογαβ Γοπιῖππι εἰ δηπαεράαποίππιπ. Νπι Οταδ- 

οἷ παπᾶ ἸβηΟῖ ογαπὲ δηπδεάποῖιβ, πὲ ἀΥθΙ γαίπσ 8116 1 Ζίτις 

(Λτοπδθοορῖα ἀδν Βακκαη ΠΠ1. Ρ. 79.) Αφπαράιπιοιι5. δτδὲ 1π- 

ἐεῚ τποππιποηΐα ΡοΪ γογαίία ν. Ἠετγοάοξ. ΠΠ| Θο, σου γος αὐ 

Ἐπιρα!ῖπο ΝΙδραγοπῆ. ΟἿ. ῬΙπε, ἽΠοηι. ὅι1. ἥν (ὑδροφόρον κόρην 
- Φ . ΩὩ “" “ ΕῚ - 3 τ , Ἂ 

“χαλνῆν). αὐτὸς (Θεμκιστονλῆς) ἔτι τῶν ᾿Αθήνησιν ὑδάτων ἐπιστάτης ὧὧν 

εὐρὼν τοὺς ὑφυηρήμένους τὸ ὕδωρ καὶ. παροχετεύσαντας ἀνέθηκεν ἐκ τῆς 

ζημίας ποιησάμενος, ΕπΠαϊη. δὰ ΠΙοηγῖί, Ῥεγυ. δὅ58. Ῥαπίατι. ἷ, 

4ο. ἼΘΙΗΙ [ἀπὲ λιμένων φύλακες ἀπ Α 1. 2 λιμένων φυλακάς ἃ 

Φυλανή}) 46 ἡπίρις 1έα Ὑ]Ἱοίουῖαβ: απὸ5 νἹάθίπν Τοσθηΐιι5 1π- 

ἐ6} 1 6πι 6 ἡππππὰ ἄς Ομδετοᾶ τἰὰ Ἰοατιαπίθια Ῥαγιπαποόποιπ ἱπάπ- 

χῖῖ: ΜῆΠχοΥ 4π|4 εχ Ρίχσδβεο δρίευίε; πᾶπὶ 101 οτοθ πὰπῸ 

ῬΌΒΙΙοε οἵ; εὲ αἷϊο ἴοοὸο Τ,δοπείθμι, ἱρῆπ5. ραΐγεπι δάμπλσαπν 

ἴδηι, “πο παΐπι5 1Ππ4 γα] 4186}, δα ἱπ αἴπα γοπὶ 9 

ΡῬ. “10, δι. τὰ  ϑϑοῖπῇ οππὶ 85. οἱ 0. 

[ Ρ. 211, ὅ. ἀποδέκτας καὶ ταμίας] Πε Ηἷϑ ν. ΒοεροκΗΙΣ 

᾿ς δίδαιβῃ. ἃ. ΑἸ. 1. ρ. 171. 177 ἴᾳ. ῬΆΠΟπΟ Ρ. δι Οἴαππ. 

Ῥ. 211) 8. τούτοις ΑΠεοΙ͂ Δ ἃ 52. 

Ῥ. 211, 12. μνήμονας]Ἵ 8.610]. Ατἰἤπορη, ΝᾺΡΒΡ. δ19 καὶ 

εἰσὶν (οἱ ἱερομνήμονες) οἷον ἱερεῖς γραμματεῖς" μνήμονας γὰρ τού- 

τοὺς ἐκάλουν" (Φόρτου δὲ μνήμων καὶ ἐπίσκοπος ἥσιν ὁδαίων (Οἀγῆ,, 

8, 165.) Εἰγτα. ΜΙ. Μένήμων, ὁ προεστὼς “καὶ ἐπιμέλειαν ποιούμενος 

φόρτου » ὃν ἡμεῖς ἐπίπλουν νκαλοῦμεν. Οογαῦς 1ία ΠοΙγ ματι γὙ6- 

οἷς εἰποπάανιξ: μνήμονες ἀρχὴ γραμματέων ἐπιμελουμένων τῶν 

ἱερείων. 

Ρ. 211, 15. Μετὰ δὲ ταύτην ἐχομένη --α τῶν σω- 

μάτων ϑεῖπιο οἱξ ἄβ τη ἀδοϊμαν τῖβ δὲ Ῥυδοίουιθβ 46 4αῖθτι9 

ν. ᾿Μείοσὶ εἰ δϑοπδπηαμπὶ ΠΡσπ πα: ἀ6Υ δἰ ἢ 6 Ῥγοοεῖβ Ρ. 68 

[ᾳ. οἱ Ρ. 745; αἱ πράξεις τῶν χαταδικασϑέντων [πὶ ΘΧΔΟΙΟΠ 65 πχλ]{8- 

ΤΠ γΕ6] μοίϊιι5 οπιπὶς οχθοιίϊο Ροσπᾶγπιπ (οἵ, γν. ὅ0 ἑτέραν 

εἶναι τὴν πραττομένην); αἱ πράξεις τῶν προτιϑεμένων κατὰ τὰς 

ξγγραφάς νετο οοδοῖϊο δὰ δχ[ο]γοπάα ἀθθια ΔΕΥΔΥΪΟΓΈΤΙ, 

Ἰ υομυδνυυνννδυννμδιονυναυνυνυννννμννν νων “ἡ... πὰ νὰ... ..κ» ὦ 
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Ῥ, 211, 2.0. ὑπομείναντες Α 1. 2. ὑπομείναντας. ΒοΙε 

παῖ νόμους ἴπ ἰἰδάοτα ἀδοξ ἀτυεϊοτιτιβ. 

Ῥ, “11, 25. 24. ἀδύνατον ἀλλήλοις ΒΡ 1 ἀλλήλοις ἀδύ- 

γνατον. Οοτητηᾶ ῬοΙ εἰ μὴ γινομένων ἀε]επάπτη ογαῖ; πᾶτη εἰ δὰ 

ἀδύνατον κοινωνεῖν ῬΦΥΓ 6. 

Ῥ. οι: 89. τὰς τῶν νέων μᾶλλον τὰς νέας ἴπ 

ππαγρῖπε Ῥ χα: δεῖν φησι νέας ἀρχὰς καθίστασθαι ἐπὶ ταῖς νέαις 

ὑποθέσεσι καὶ μὴ πάλαι ποτὲ δικασϑείσαις,. Οὐογδᾶδ: οὐ πάνυ σαφὲς 

τὸ λεγόμενον, Ἴσως ὁ νοῦς" καὶ μᾶλλον τὰς νεωστὶ κατασταϑείσας ἀρ- 

χὰς πράττεσθαι ἔνια τῶν νεωότὶ κριθέντων. ϑε4 ποῖ ΕΠ σαφεστέρα 

ΠΥ ΘΧΡΙ]Ἰοδιο. ἵπ ΠΙ5 ἴοπερτῖβ ἢ απ] νἱάθο, ορροῆία ΠῚ 

[πὶ τὰς τῶν νέων εἰ τὰς τῶν ἐνεστώτων [Θηἴπδητι6 γΕΥΒΟΥΊΤα 

Ἠϊο εἴα νιΔεΐατ: ἢ δοῖῖο εἱδ πονδθ σαὶ (3: 6. ἀβ χὰ ὩΪΠ1] ῥσο- 

ψιίαμα ἴπ 16ρῖθ115) πουΐ εἰϊατπ τπαριγαίτια οοπ ἢ ἰππαηΐα απ 

δὰ εχ πιὰ τοὶ Ῥεταποδηῖ; Ππ ὙΕΥΟ ΥΕΥΙΠΙ 761π ΘΟΡΉ Δ ΠΙ 

(τῶν ἐνεστώτων), 46 4αῖθιι5 Ῥγοιπρίαμ δὲ εἰ πιάϊοίατα εἰ Ροο- 

πᾶ. Δ] τι5 εἴα ἀορθοὶ γπαϑ] ἤγαι 5 ΟΠ ἀθιημδγα, 8]1π| ΡΟΥΘ 1] 

Ῥοδθμᾶθ. Οππὶ τὰς ἰρῖμαγ ΓιΡαπἀϊοπάπιη εξ δίκας ἱπ τὰς τῶν 

νέων οἱ τὰς τῶν ἐνεστώτων; νέων νετοὸ εὲ ἐνεστώτων 6 ποαΐσχαπι 

ῬΙΠγΑ]15 ππισπευῖ. ῬοΙ τὰς νέας ΠλΪπΠτ5 Ρ]6Π6 ἱπέρυρ απ σ ΘΠ πὶ 

οχαῖ. Ῥγχοὸ ἐνεστώτων ΔΙ105 (Ὁ) Ἰαβϑυα εἰσιόντων τποπὲ 1 ἀτη ΒΒ  Π|5. 

Ρ. 21τ, 51. ἀγορανόμων] Ῥαϊαγοιῖπι ἀγρονόμων [οΥἹΡΠ- 

6 ΑὐἱΠοιίθ]οχη. 

ΠῚ ΤΥ, τ. ΦΥΠΠ] ΑΛΣΙ ἣν τς 

Ῥ. “12, 5. πᾶσιν] ΑἀΔαϊ νο]ερδὲ ΓιΑμλθίητι5 ποιεῖ; 1π ΣηΔΥ- 

δῖπε Ἱπηρυ. ἀπεργάζεται. 

Ῥ, 213, 7. τῶν ἔἕγδενκα] Ο ἡ τῶν ἕνδεκα. Βοπα. 

Ῥ, “12, 8. καὶ τὸ σόφισμα] Νίαγρ. Ιῆπρτ. 8. Ο, καί τι σ. 

Ῥ. 219, 1Ἰό. πρὸς αὐτοῖς] Ο πρὸς αὐτούς. 

Ῥ, 212, 322. εἶεν] Ο ἂν εἶεν. 8864 Ἰερεπάππι νἱάθει εἰσίν. 

Ῥ, 212, 98. περὶ πάντων]ἅ 50]. τπᾶ]εραὶ ἐπὶ πάντων. 

Ῥ. 215, ὅ51:, ἐπὶ τούτων ἑκάστων -. καϑίσταται 

ἀρχὴ] 8510. Α τ. 25. Ῥ ά. ἐπὶ τούτων ἑκάστων καθίστανται ἀρχαΐ 

Ῥ. (πἰ νἰάοίαν ; Ὠ1ΠῚ}] οηΐπὶ ἋΡ Παῆο ποίαϊιχη νἱάδ6ο) οἱ Ὁ. 

ἐπὶ τούτων ἑκάστῳ γναϑίστανται ἀρχαί 8. Οπϊά [οχϊρίπχα ἢὲ 1π 

Ῥ 2. 5 ἴξποχο. Ῥ]επίοχοιμ ῬοΠμιχαια ρμοϊξ ἀρχή ἴεοϊ. 
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Ῥ, οι, 4. ἐπιμελείας ΓιΔΙΛΉ 115 ἐπιμέλεια. 

Ῥ. “15, 8. προσευϑυνοῦσαν; αὐτὴν] Υ. Ρ. 424. 

Ῥ. 215,9. 1ο. εὐθύνους;, λογιατάς κτλ᾿] Υ. Μεῖοει 

δὲ ϑομβόμπδημ : ἀ6Γ αἰ πα Ρυοοοβ Ρ. 09 [{. 

Ῥ, οἵό, τό. τὸ τέλος καὶ τὴν εἰσφορὰν] ΙΟΑ 9. Εν. 

γιοὶ. 5. Ὁ. τὸ τέλος καὶ τὴν ἐφορείαν Β΄. ῆπρτ. 5015. δοη πο ουι8 

εἰσφοράν 48 115 101 τποπι]ξ, 4186 Ὀγοροπαπίαγ τὶ 4611 ΠΥ αΥῚ 

ΓΑΡΟΥ 115 ρΡοίπι. ὅ8ὅ10 π᾿ 1656 ἂρπὰ Π)εμποιῃ. οοπίν. Ατιποοῦ. 

Ῥ.- 029. εἰσφέρειν ὃξ τοὺς ἄρχοντας, ὧν ἕκαστοι δικασταί εἰσι, 

τῷ βρυλομένῳ᾽ τὴν δ᾽ ἡλιαίαν διαγιγνώσκειν, δεᾷ 181 46 7πά10115 

ἴετιπο εἰ. Οἱ, ποίΐγαιπ 11, Ρ. 64, 8, ἃ δ᾽ ἂν εἰσφέρωσιν οὗτοι 

πρὸς τὸν δῆμον. 

Ῥ. “15, 16. πρόβουλοι] Οογαῦθ οπχα ϑομπείάοσο χπ8]6- 

Ῥαῖ καλεῖται ὃξ ἐνθα μὲν νομοφύλαχες, ἔνθα δὲ πρόβαυλοι; Πορ 

δπΐπιὶ οχοιἀϊ6 ΔΡΡΆΥΘΥΘ 6Χ ᾿. 514, 20 δυβιίγαπειγ. Ὑογαχα 14} 

ποι ῬΑΕΓΙΥ Ἰοοῖι5 ᾿. 214, 10), ΠῚ ἡ νομοφυλανία ἴπ πυιᾶριταιι- 

Ῥι5 ποι πϑοϑίϊαυ 5 παθείπσ, ΠΟ νθσὸ ἦβ 115. [θυσπο εξ, στ 

6] τερὶραθ]οαθ αχίβδθ πὰρ η]ξ 1115 ΠΘΟΘΙΓΑΥΙΙ (Ρ. 518, 52) 

απὸ, ΝΙῇ τὴν νομοφυλακίαν Ὁ. 214, 10 δ]ΐαγη εἴα μυιΐα5. 4ιιδτχι 

ἍΠ|δὴπ Ῥ. 214; 10. 40 4 Αγσιῃηξοίθ]ς τποιπογζαΐατη. σίου μᾶθο νο- 

μοφυλανία (Ρ. 2145) το) ϑρανίαποσππι εἴα νι βέαγ. 

Ῥ οι5, 17Ζ. βουλὴ μᾶλλον] Ηπο το)ϊοϊοπάᾳ εἴα νεσθᾷ 

ἢ προκάϑηται τοῦ πλήϑους, ὅπου κύριόν ἐστιν ὁ δῆμος, σχα, Θομπαὶ- 

ἄετο ραΐαι Οοταῦβ. δε οριπηθ ΠΑΡ 6 ηῈ [τρτᾶ. 

Ῥ. 213, 20. ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς] 5.0. ἀλλὰ τοῖς ἀπὸ τ. 8δε4 

ἀϊα Αὐἱἤοιοϊθβ [οὐ ρ πε: ἀλλὰ τοῖς τῆς κοινῆς ἑστίας ἔχουσ: 

τὴν τιμήν; ρῖμιν ᾿παϊοαίνιβ αἱ ἔχουσι. γεγο: Οἱ απο [6- 

4αϊμαν τπᾶρΠγαῖπι5 δἱξ σομηπηπι πα [ΔοΥΙΠΟΙοσατι Ργδοίθο  ιγᾶ, 

4τιὰ6 ἰταάϊία ποι ἔππε [Δοργάοιθιι5, ψογατα δὰ πὸ5. «αϊάοια 

Ῥτορίου οοηνίοίπαμι ῬΠΒ]]οιπα πἰο ΠΟμΟ5 ῬΟΥΠ ποῖ, Αα τὴν τῷ 

μὴν 16 11166 τῶν κοινῶν ϑυσιῶν. 

Ρ. 214, 4. ἔτι τὰ] τὰ [δρμπῆέ 8. Ὑ. ποίαπι, 4146 μᾶπο 

ῬτΟΧΙΠῚς ΓΘ ΠΥ, 

Ῥ᾿ 214. δ. συναλλαγμάτων) Α 1. 2. Ρ 5, ά συναλλάγ- 

ματα. Οεπινιϑβ εἢ ὩΡ τ. ϑ8εᾶ Γουθαπάπι ογαὶ οππὰ Ρ 5 

δια: ἔτι τὰ περὶ τὰ δικαστήρια καὶ συναλλάγματα καὶ ἀναγραφὰς παὶ 

πράξεις καὶ Φυλανμάς. 

μυυυνυδ νυν μων. 
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Ρ. οιά,6. ἀπολογισμούς δ10. ϑομπείδεοτιι8 ετποπᾶανὶς 

γι] ραίπτα. ἐπιλογισμούς. δυ]ΡαΥρ 5 τπσΐοραὶ περὶ λογισμούς. 

ΙΝΙα]Ὲ πᾶπο ἔδβοι δ τπῚΠὶ ρίας νἱάθουῦ, ααοά ϑομπειάουὶ οοη76- 

οἴπχατα οαπὶ Οοταῦ αὐτῇ. Αο ἩΠΠ ασ 114 αὐ! οπὶ ῬΊΉΟΗΣ δα- 

οἰουϊίδία ν. Εὐθῦναι οἱ ἀπολογισμοὶ τῶν ἀρξάντων καὶ εὔϑυνοι οὗ 

τούτους ἀνανρίνοντες. 864 ΑὐἰΠοίο]ε5 4 ᾿πασ᾽ῇταῖα Ἰοααῖ- 

ἔπ, ομ])ὰ5 ΠΟΙ οοιπιηα εἢ δχηπϊ Πιϊο ροὶ 6 οοἔοσὶβ τηδρῖ- 

ἢγαιῖθιι ΠλπΠθΥ 15. ἸΝ]αριγαῖς δαΐοπι ἵπ ἀείοπ δῖ (ἀπο- 

λογισμοῖς) 115. οσοπραίμϑ δα πὸ ροίείδ, ἃ 4αῖθι5 δα πὶ πιἶγα- 

ὭΘΙΙΣ ὙΔΙΙΟΠ 65 δοοὶρὶ!. Οπάγτο [εσνατα ἀθθενατα Ρυἰ πᾶσα 16- 

οἰϊδοτη (ἐπιλογισμούς). Ῥοττο, Ρῥγὸ πρὸς εὐθύνας οατπ' ΒΥ1ΒᾺΓ- 

Εἶο [οὐἹθαπάπι οσαὶ προσευϑύνας. Ἰία ἔετ! Ρ 56. Βδίο νοοσᾶ- 

ΒᾺΠ πὸπ Παρθδῖ, αοά οἤεπαάαϊ; δ εὐθύνη παίοϊ Ὁ προσευθύνη, 

Ποὰι ἃ φορά προσφορά, εἰσφορά. Ἐπιλογισμὸς εἴ προσευϑθύνη 

ΡΥ α5. ΠρπΙποαμ ϊπιδαπθ «οππομἴγαπὶ νἱπι νοσα  ]Οσατπ λο- 

γισμός εἰ εὐθύνη. δῖ᾽ο ρίξαν [οΥἹθοπμάπ5 εἢ Πἰο Ἰοοι5: ἔτι τῷ 

περὶ τὰ δικαστήρια καὶ συναλλάγματα (τὰ συμβόλαια) καὶ ἀναγραφὰς 

([ο. τούτων) καὶ πράξεις καὶ φυλακὰς καὶ ἐπιλογισμούς τε καὶ ἐξε- 

τάσεις καὶ προσευθύνας τῶν ἀῤχόντων. ΟἸαγατη εἰ δαΐοτπ εχ οὐ- 

ἀϊπθ, απὸ τηᾶρὶ γαξις 1{{05 σθοθηῖδε Αὐτίοιο]θβ, Ῥσίπποβ ᾿π 6 

ἢὸς ἀϊβηίαία [μα] Π6 Ἰορι ας (ἐπιλογισμούς) Γδοαπος ἐχδίδίξαϑ 

(ἐξετάσεις), ἰοσιϊος ἀεπίαᾳιαθ δαί γποβ, δα ΡῬτοίεμπιμυποβ; 1ά 

απο ΒοΟΘΟΚΗΙ (διδαιϑ. ἃ. ΑἸΠ. 1. Ῥ' 398) [ἐπί θη αθ Ῥαίσοοϊ- 

πΔΙΥ; αππὸ5 Πίο θχείαίας ἀϊοῖ: Αὐτοί} ]85., Πἰ Ἰορηαγιτι πάρ- 

εὗδροι ΓΑΙ ν]Δοπίαγ: Ῥγοίθα ΠΥ Π1 ναῖὸ οἱ πάρεδροι τῶν εὐϑθύ- 

νῶν. ἰ)ποὸ ἀπίθιπ δὐᾶπὲ δἰϊεί[ου 65. πιπὶο 4 16. δα ν ΠΟΥΉ ΠῚ, διι- 

οἴοσε ῬΠοῖῖο ν. Εὔϑυνος" ἀρχὴ ἣν τις᾽ ἐξ ἑκάστης δὲ Φυλῆς ἕνα 

χληροῦσι" τούτω ὃξ δύο παρέδρους, 

Ῥ τή, 8. ἼἸδίαΊ͵ δῖ1..ΑΧφΨ τ, Ἴδία 5. Ὁ. ᾿ὈδτεῦΣ ἔπ 

ἰδίᾳ. Απῖδθα ῥυὸ αἵ περὶ τὸ βουλευόμενόν εἰσι τῶν κοινῶν 8 δε Ὁ 
αἱ περὶ τὸ. βουλευόμενον περὶ τῶν κοινῶν, 

Ῥ. οιή, τὸ. γυναικονομία] ὙὟ. Μεϊον δὲ δοπότπαππῃ: ἄοΣ 

ΔΙ ῃ 6 Ῥτοσοῖς Ρ. 97. Γυναικόκοσμοι τπα]6 ΔρρεΙΠ]δπέαν ΗΣ πιᾶδὶ- 

ἤγαῖτις ἃ απ θιισάατηι ρτὸ γυναικονόμοις. Ναπι ἴῃ νευθῖβ Ν]οἰοσὶ: 

»αἱο στ ον Εοτιη (γυναικονέμοι) [ΟΠ οἰπὲ ἀΐα ἀπνν Δ γ ΓΟ δῖ }]1- 

Ἐἤ γα Ζὰ [ἀγ π΄ σα]απεὶ ν᾿ Ππιπη οἷα νι ἀθίαγ Ρτὸ: ,,»{16 εξ ΖΕ 8 

Εογπὶ (γυναικόκοσμοι). ὁ Αριᾷ ΑὙἸΠο ΟΊ] γα γυναικόκοσμοι πη πιδᾶπν 

ιὰ 

κασι ΝΝ 



"- 
΄ 

’ 

ΕΒ. ΥΕ ὍΑΔΡ, ν᾿ νὰ ΘΑ, Ὶ. ἠ25 

Θοοαυταπε. Οἵ Ρ.τ44, τ8, Οεἴογμσα εἰϊᾶσ ΤΠ} ΘΤΊτ πὶ ΘΟΠΕΪ Π δ - 

ἐϊαα Ρτονί φοθδηῦ ΒΥΠΔΕΘΟΟΠΟΙΙΪ, 4π|ᾶτη ΟἸΥδῚπ ΟἸΠΙΓ[οτππὶ Νῖ 616- 

γι εἰ ϑοῃοιπαππιβ ἢπ γαοεπίεπάο Πούππι τπᾶρὶταΐα τη ΟΠ] - 

οἷο. Ῥγοπίρθεραμπέ οΥ̓ΘΌΥΙΟΥ 5 πη ΠΟΥ ΘΡτοἴι5. 810 Θμ]πὶ ΑΥὙἱ- 

Ποΐε]85: τούτων δ᾽ ἔνιαι φανερῶς εἰσιν οὐ δημοτικαὶ τῶν ἀρχῶν, 

οἷον γιναικονομία καὶ παιδονεμία " τοῖς γὰρ ἀπόροις ἀναγ» χρήσϑας 

καὶ γυναιξὶ καὶ παισὶν ὥσπερ ἀκολούϑοις διὰ τὴν ἀδουλίαν, 

Ῥ, “14, 8. καϑ' ἃς] 5 εἱ Ο οὕχι Πείμηπο ρυδεροπῆοπθηι 

[βο]υΓουαπΐ. ΒΒ δοίο. 

Ῥ, “ιή, 22. ἐν τύπῳ] ἐν ἀεεΠ αριᾷά ῇπρτ. 5010. ΕΕ ἢσ 

ἴαυιβ [ο]εὲ Αὐτοί }]θ5, “ππππὶ πα ὡς [οΥΙππ] πὶ 1{ἀτπὰ ὑΓαγραΐ. 

Ἐππῖο. Νῖο. 17γ,.2 πειρατέον τύπῳ γε περιλαβεῖν αὐτό. 1, 8 παχυ- 

λῶς καὶ τύπῳ ταληϑὲς ἐνδείκνυσθαι εἴ, Ῥαμὶο ροίξ: καθόλου δὰ 

λεχϑὲν καὶ τύπῳ τάχ᾽ ἂν ἱκανῶς ἔχοι. 864 δάϊοὶ [ο] εἰ φγδε- 

ῬΟΠΙΟ “απ ὡς ἀἀτέπγ ἂρ Αὐιἤοίθ]θ, πὲ ΠΗ. ΝΊο. Κ᾽, 1 ὡς 

ἐν τύπῳ ὑποκείσθω ταῦτα. Οεοοπ. Ρ. 244) 7 5.010. ὡς ἐν τπῳ 

διελέσϑαι. 

ΠΕΡ ΕΙΣ, , 5. ΕΠ ΡΟΤΙΙ ΤΠ Τίς 

ΟΡ ΡΣ δ, τὶ περὶ πολιτείας} Ϊπ)Ρ ὅ 14: Γερὶ 

ὃξ πολιτείας Ἰάφιπιο γεοϊρίοπάπα εγαὶ. ϑῖο ορίϊππθ μ1ὸ Ἰδοῦ 

οὐτα [ἐχίο. οοπαογεῖ; τεροπάθε οπῖπι ὃὲ ρατίϊοαϊα μὲν ρα 

ρᾺ]Δ6 Ῥ. “14; 25. 

Ρ, “18, 8. ὁμολογεῖσθαι Ο ὡμολογῆσϑαι. 
Ῥ᾿ 215. 11. καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις] 

5. τῶν [ἐο]πῆ1., ἹΝ1α]ε; βαπιξνιιθ ροπάδε ἃ πολλά. 1ὴ)6 ἐξωλερι- 

γοῖς λόγοις Δι ἸΠΟΠΙ ΙΠ ἃ τ100015 εἰξ Ρ. 554. Εδβάδθπι ἐπηῖῖξ 

ἀΙσ ρυι α 0165 ; 4τιὰ5 Ῥ. 217» ὅο. ἑτέρας γάρ ἐστιν ἔργον σχολῆς 

ταῦτα αἰχιξ, ΟΣ, Ῥ. 225, 1ά. 241 (01 ἐξωτεριχὸν ορρομπίξιχ νοοῖ 

οἰκεῖον). 

Ρ. οιῦ, τό. ἐν σώματι] 85. Ο ἕν τῷ σώματι. 

Ῥ, “ἱό, τθ. τοῖς μαπαρίοις] 816 Α 1, 2. Ὑα]ρο δα 4ϊ- 

ἔπ δεῖ, 

Ῥ, φιθ, 4. ἐπιθυμήσῃ τοῦ φαγεῖν) Ο ἐπιθυμήσῃ του 

Φαγεῖν. 

πον ὕπνοι 



Ἅγυ 

4:6 ΑΒΙΒΤΟΤ. ῬΟΙΠΗΤ. 

Ῥ. “16, 6, Φίλους ϑεοϊαῆε Ὁ. ὶ , 

Ρ. “16. 9. ὥσπερ] Ὁ ὡς εἰπεῖν. Τμδγηθίηιις δάὰϊ γοϊοθαὶ 

εἰρήκαμεν. 8. Ιδοιιπαθ ἤβητπὶ Ροία!. Νὸβ [6ο] πηι. Ρατῆοα- 

]1ατὰ δχ νεῦΐι αἀπέθοοάθηϊ ἰθηηοσα τϑροιξαιη ; ΔΌοΥγανἱξ απὶππ 

οοαΐς ΠΡΤΑΥ ἃ λεγόμενα δά διεψευσμένον ἴπ ἤπε νεγίμπϑ δηπα 

ἀϊα ᾿ἰεγαῖο "πο ὥσπερ πὸ5 βεαν]έ. 

Ρ. “16, τ8ό6. διαλαμβάνειν] 8 εὲ Ο οὕχπη 1 διαθίμο λαμ- 

βάνειν. ᾿ 

Ῥ. 216, 24. κατὰ τὸν λόγον] ΑΒε[ξ αγεοα]ϊμβ Δ δα, 

5. εὲ 0. ͵ 
Ῥ “16, 27. ἄφελος εἶνα 1 ψα]β6ο ὄφελος εἶναι αὐτῶν, πὲ 

Δ τ. 2. 2. 56. Ῥεῖονὶ αὐτῶν οὕτα Ρ 1. δοῖο αϊάρδιη 1ξα αὖ- 

τὸς ὈΥΟΠΟΙΠῈπ ἃ ῬοΟδιῖ5 δ θχδπάσιη5 δαἀ]θοίαπη οἵα σϑϊανο, 

πὶ ὦν ὁ μὲν αὐτῶν ποῖ ΔΡΗΟΥγϑαξ αν δογατα οοπίπεξπεϊπο, οἱ- 

ἦι: Ἔχειαρῖα νἀ δηϊμπηδάν, ΟΥἹ . 1π ΟΔΙ]Πτπδοθπσα Ρ. 19 ἃ Πιθ 

εοἰεοία; [εἀ ἀοἤάεγο Θχθιμρ]ὰ εχ δίἐ1οῖ5 [οσἹρίοσιθι. ΝΝαχα αποά 

Τιπον 1465 11, 099 αἷξ: ἀνέστησαν δὲ καὶ ἐκ τῆς νῦν "Ἔρορδίας 

πολουμένης ᾿Εἰόρδους, ὧν οἱ μὲν πολλοὶ ἐφϑάρησαν, βραχὺ δέ τι 

αὐῶν περὶ Φύσκων χκατώκηται ἀἸνογατα οἵ ργορίου δά)δοξαχα τι. 

Ρ᾿ 2ςιῦ, 29. χρήσιμον εἶναι] 8. εξ Ο ἤπεο εἶναι. 

Ῥ. 2ιθ, δι. ϑλως δὲ] 85 εἰ Ὁ ὅλως τε ἤπε δποίοτχιἐδἔθ. 

Ῥ. 516, 52. 21701. πρὸς ἄλληλα πατὰ τὴν ὕπερο- 

χὴν». ἥνπερ εἴληχε τὴν διάστασιν] 81 Ρὶ τ. 2. 6. Οε- 

ταὶ εἴληφε. 8 εἰ Ο: ἑκάστου πράγματος κατὰ τὴν διάστασιν, ἥν- 

σῷ εἴληχε πρὸς ἄλληλα τῇ ὑπεροχῇ» ὧν φαμεν κτλ. ΝΙΙΠῚ ΔΡετ- 

18 νἱδείασ Γεμΐθμῖα Αὐϊ ποίεε; προσάλλήλα, ποᾶ ἡπποίίπα 

χοροῖς [οΥἱρὰ5,), δάνεσγθιδ του [πιπρίπιπι, πΐ Ρ. 228, 18; ποι 

ΟΠι5 οἱξ Ἰριθασ, τοῦ οἴ Πὶ ΓιΑτα πο, οπηθπάθβ: πρὸς ἀλλήλας, 

Οοπῆτχιιοιϊο παρὸ εἷ: ὅλως δὲ δῆλον, ὡς ἀκολουθεῖν φήσομεν 

τοῖς πράγμασι τὴν διάθεσιν τὴν ἀρίστην ἑκάστου πράγματος προσάλ- 

ληδλα κατὰ τὴν ὑπεροχὴν ἥνπερ ἕκαστον πρᾶγμα διάστασιν εἴληχϑ 

τῶν πραγμάτων, ὧν αὐτὰς ταύτας διαϑέτεις εἶναί ῴαμεν, - 

Ῥ. 217, ι8. Ἐπεὶ] 5.10. τηδῖθθαὶ ἐπεὶ δέ, 

Β. 217, 24. καὶ φρονήσεως πὲ Γριγία μᾶδο ψϑυρα [6οἷτι- 

Γογυπὶ 8 εἰ Ὁ. ϑεά ἀρετὴ Ηἴο πὸῃ υἱτγίαίοπι βοπεγαίθια [δὰ 

δουἐϊποπίϊατη ποίαξ, 4πᾷ8 δπΐπαὶ αἰϊροῖιθ να μθππθ π οσ 5. ΨΊΣΙ- 

Ἰποχ οοχαρτίπιῖ; παρὸ ἀρίξαγ νοτὰ οἱ ἀνδρία εἰ σωφροσύνη. 

ΞΡ 

᾿ 
. ᾿ 
ὶ 

ὲ ; 
: 



- Ἐπὶ γπν ΘΑΡ. Τὺ 497 

Οὐλᾶγα πὸπ ΟΡῚι5 6, πὲ οαΐπα Ο ρος καὶ φρόνησις (γ. 45) δΔ44α- 

χηὰβ καὶ σωφροσύνη εἰ ἀνδρεῖος καὶ ρο[ξ λέγεται γ. 26, 

Ῥ 217, 20. ϑιγγαάνειν] 810.4Α.1- 2. Βι. 2. 5. 4.:5:. 85.1- 

Ῥυτβῖι5 ἔαπιθη Οἴμπὶ ΤΑτηθῖπὸ 1ἴᾷ να ΒΑ ΠΡΥΪ Παρ απὲ τυγο 

χάνειν.ς Οποβ ἀϊοαΐ νι!σαίοβ ΠΡΥΟ5 ἸβηοΟτΟ. 

Ῥ. 217; 52. καὶ χωρὶς ἑβξαστῳ] Ηαδεο ἀείμππε ἱπ Α 1. 

Ῥ 5, ἄριστος καὶ ἰδίως ἑκαστῷ κοινῇ Α 4. Οείετὶ καὶ χωρὶς ἑχά- 
ς , 

στου καὶ κοινῇ; ἑπάστῳ 8 ο Ὁ εχ ἃ 2. 

Ρ. “ι8, 1. κεχορηγήμενος} δΊῖ᾽ο0γ Α τ. 2. ΟεἔοΥΣ κεχϑ- 

ρηγήημένης. ν 

ΟΑΡ. Π: Ῥ, 218, τ4. ἄν εἶναι φαῖεν] Βα εἶναι Φαῖεν 

ἄν. Βεπε. 

Ῥ. 21:8, 2οὅ. ἀπολελυμένος 5. κπεχωρηγημένος (Πο) ἔεττα 

Ἀ 2 τπιομπῖξ. Νοίοϊο ππάθ ποὺ δοοβρεχὶ. Α 2 ἤομὲ οδίεσι 

ἀπολελυμένος, 

Ῥ. “ο18, 22. Ἀοινωνεῖν͵Ἵ Ο τοῦ κοινωνεῖν. 

Ῥ, 218, 25. Ἐπεὶ δὲ] [π τπᾶυρῖπε Ρὶ 2: τὸ δέ περισσόν. 

Ῥ, 2ιϑ8, 426. πάρεργον ἂν εἴη} Α 1. 2 γὰρ πάρεργον ἂν 

εἴη. 8 ἤπε ἂν εἰ “γάρ. Ο ἂν πάρεργον εἴη. ΪΝος οο044, 1. 2 

[δου Γατητιβ. 

Ῥ. 218, 28. καϑ' ἣν] 8 εἰ Ο οππῃ 1 ατηρῖπο καϑ᾽ ἧς. 

Ῥ. 218, ὅ1. βίον εἶναι 1)εΡαβαῖα [ουῖθοτα εἶναι βίον οτῖπ 

Ἁ 1..2. Ῥ τ. ὅ εἰ οεἴετίβ; βίον εἶναι ῬΥΪΠῸ5 τπᾶ]6 [οτἱρῆξ 8, 

4 τία Ἰερὶ ἴπ ἃ 42 δἀποίανεσαϊί. {π᾿ οδίουιβ δα ]ομῖθς ἀεείξ 

ἀππητενιιβ. 

Ῥ. σ10, 2. θεωρητιπὸς τις" δν] Ο πιαϊεραὲ ϑεωρητικὸς 

τις ὧν, ὃν. 

Ρ. “10; 4. προτέρων] Ο πρότερον. 

Ῥ, 219, 1ο. ἕκαστον καὶ κοινὴ τὴν πολιτεία"νὦ[}.ἃ ΡΣ: 

ἐχάστῳ καὶ κοινῇ τῇ πολιτείᾳ, ἴπ τηατρίπα ἰαποη ποῆγα Ἰδοἐΐο, 

Ῥ. 210; 12. τινὸς} 1 ἤπε τινός. 

Ῥ. 2100 τά. περὶ αὑτὸν εὐημερίᾳ] Α 1. 2, Ῥ Σ. 2. ὅ 

περὶ αὐτὸν εὐὴμ. 8. Ο. περὶ αὐτοὺς εὖ, ΟφΙοΥὶ περὶ αὐτῶν εὐήμ. 

Ῥ, 210) 2.0. καὶ τυραννικὸν] Ηδεο ἀαίαπέ δἀρπά 8 εἐ Ο. 

Ῥ, 220», 1. τῶν ἱκρίκων] Ο πιαϊοραῖ τοσούτων κρίκων. Τὰ- 

εἰμπιπὶ Οεχιμ. 51: ἢπμλὶ]6 πὶ Οδἰξογμσ. τποχοῖὰ τπᾶῖ6 ἀπίρ! οχίσ 



ἠ28 ΑΒΙΒΤΟΊΤ. ΡΟΠΙΤ. 

Ῥυιϊανουῖπι : ΤΟΥ Εἰ ΠΊσητις ατιΐδατιθ, πα 18, ξουΎττ Πα ΡΕΥ Δπηὰ- 

1ππὰ ροῆδι, ἄοπεο [ὰ οαδάβ μοίδ]5 ἀρ [οἰ γαξ, 

Ρ, 250, 56. ἀπεκτονότα] δὶ. Ρ 1. 8. ἀπεντακότα Αι. ἃ 

ΨΊοΙ. 5015. 8. Ο. ἀπενταγκότα Ρ. 2. δ; ἴπ χηᾶγρὶπο Ρὶ 5 ἀπεμ- 

ταγηότα. ῬεγΥίδοι! ἔκχτακα, 4ποἀ Ῥγοίογι αν ἃ βταιηπηδι οἶδ, σετ- 

ἐὰ ἀεῇάογο ἐχοιρὶα; ΑἸΠοΟ5 ΤΘΟΘ ΠΟΥ 5 ΡΥῸ ἔχτονα, ἐκταγχα, 

τοη ὄνχταχα, ΑΙἸΧῚΠΕ τηϊῃὶ ραγίααπιπι εἰδ; Πο ἃ διαφϑείρω διέ- 

ῴϑαρκα Ῥγὸ διέφϑορα ηχουπηΐ ΟΥταθοὶ. Υ. ΡΙοσίο δὰ ἱΝίοεσ. 

Ῥ. δι. 127. ἸΝΙοοΥ. ᾿Απέκτονεν, ἀττιχῶς ἀπένταγκεν ἑλληνικῶς. 

εἴταν Ῥγὸ ἀπεκταμκότα [ΑἸΙοτὰ ἀπενταγκότα [ΟΥἸΡΟπά π πὶ δυαξ, 

Ῥ. 950, ὅδ. σκύφον περιφερόμενον] 85. τπι]οραξ σκύφον 

περιφερομένου; σχῦφον Α τ. 2. ὃ. 0. 

Ρ. 220, 6. ἀπεκτονῖτι] 810 Κὶ ᾿. 5; ἀπεχταγνότι Ρ 2; ἅ- 

πεχταγηότι Ρ 5; ἀπεντακότι οατη ΑΙ. 2 σεἰουῖ. 

Ῥ, 220, 9. ἕτερα δὴ] Ο πια]εθδὲ ἕτερα δέ. 

Ῥ. 220, ιή. ὅπως ἄρχῃ] Ρ χα ὅπως ἂν ἄρχῃ. Βεπα. 

Ῥ. 220. 17. δικαίως [:Δῃ1}. 601). δικαίων. ἽΜαΙ:. 

Ῥ. 2207.18. δικαίως} Α Ζ δικαίων. ῬΊΟ κρατεῖν, Ῥ 5 

ἄρχειν. 

Ρ, 220, 21. τὸ πεῖσαι ἢ τὸ βιάσασθαι] δὶς [οτἱρῆ- 

Σατι5 οατὰ Ρ ᾿. Ὑ]ρο τὸ ἢ πεῖσαι ἢ βιάσασβαι. 

Ῥ, 5220) ὅιΙ. δεσποστῶν) Α τ. 2. ὙΙοἱ. δεσποτῶν. 

ῬῚ οι, τὸ. τύξοῖ] ΑΥας δ εὐχῖν 

ΟΑΡ. ΠΙ. Ῥ. 221, 21. πρὸς δὲ τοὺς] Βαροξι ᾿πίγα 

ν. 25 πρὸς Ῥταθρροῆεῖο πιὸ ἔργα Ῥ. 514, 21. 25 περί: περὶ. μὲν 

οὖν τῶν ἀρχῶν -- εἴρηται περὶ πασῶν. ὙὟ. Ρ. 8ὅ4:. 

ῬῚ δι, 50... ἐν ἂν} ἈΒΡεΪ ἃ Ῥ ᾿. 

Ρ. 221), 52. τῷ γε] Ο τό γε ἤπο οαιΐία Ἰοποδᾶ, 

Ρ. 22, 5. αὖ τὸ] δῖ1ο Ῥα, 4..5. αὐτῷ. Ρ 5. 816 ἐϑην Βὶ δὲ 

[4 τῷ [γὙ]1αθὰ ροίξ ἀεοϊεία οἱὲ δὲ ἴργα [οχιρίμππι τὸ τό (ἃ. ε. 

αὐτὸ τό); αὐτὸ Α κ᾿. 2. αὐτὸ τό 8. Ο, 

Ῥ. 222, Θ6. δούλου] Ρ 4 δοῦλον. 

Ῥ. “25, τά. παριέναι ἴπ Ρι Πιᾶοο βΒΙ]οῖα: παραχωρεῖν 

τῆς ἀρχῆς. 

Ῥ. 222; 17. ὑπολογίξειν]Ί Ἀ τ. “. Ῥ τ. 5. ΥἹΌΣ ὑπολου 

“γιεῖν. ΟὐοἴοΥ! ὑπολογίζειν; 1π τηαγρὶπο Ρ χ, 5 δἰοἵϊα ἐλαττοῦ- 

σϑαι. Ὁ τιδοραὲ ὑπολογεῖν, Νοπ πιαϊ]ε. 



ἜἬΞ ᾿ρϑως 18. ΙΕ ΟΑΡ. ἽΠ]: 430 

Ρ. 113, 35, ψεῦδος Πεῖενὶ νόσοι, πὲ οἰϊοίατη, [δου 

δυιοιου  α θπι ψείοτῖβ ἰγα]αίου5 Ὑ10Ί. Εογίδίτα [ουθαπάπτηα οἱὲ 

Ψευδῶς; ΑὐΠποΐθ]65. ἜπῚτα τυ ϊουιΐπιπα δά 11εἰ μοὶ τοῖτο. 

Ῥ᾿ 228, τ. λέγομεν πυρίως καὶ τῶν] 815 Ἰεροπά 

εχὰΐ Ὅππη ΡΒ 1. 2. δ. 4. 86. Α τ. 2; καὶ ΘΧΟΙΔΙ ΡΟ κυρίως γα 

Ῥοϊπείαγιιτα εξ τῆθᾶ ᾿πολχϊα; καὶ κυρίιοὺς τῶν ἐξ. Ὑιοῖ, 5.18. 

δ. Ὁ. πεοίοιο 41ιὸ διιοΐοτα. 

Ῥ. “:ὅ, 22. τὰς αὐτῶν] τας αρεῇ ἃ Ῥ τ. αὑτῶν Ρ 5. 

ῬῚ 225, 2ή. 25. καὶ 'τοῖς ἀνθρώποις} Ηδεο. ἀπὲ 1πᾶτ- 

οοπάα εἰς δυθι γαῖαν ὦ, δαὶ τη καὶ τοῖς ἀλλοὶς τππϊαπάᾶ. Οδα- 

ἴατα τποὸὰ νἱάθο. 

ΟΑΡ, 1Π1|. Ρ. 295, 5290. περὶ] Αβεῖ ἂν Α 2: Ὁ. 

Ῥ, η)ὅ, 525. προῦύποτίϑεσθαι 815 ΟΟΥΤΟΧΙΣ ψΆ]ρΡΑ ΣΝ 

«ροὐποτεθεῖσϑαι ΒΥ Ριγ 5. ϑϑοαὶ [ἀπὲ 5. εἰ Ὁ. 

ΠΡ 25}, ὃ, ὅσῳ γὰρ ἄν αὐτὴ τυγχάνῃ] αὕτη 501}. 

ϑ.; τυγχάνει Ἰ τ Ὶ- 

Ρ. 224, 12. πόσην] 16 ΟΘΟΥΥΟΧΙΣ 5 01Ρ. ναϊραΐπτα ὅσην, 

δδοι! ππὶ 85. εἱ Ὁ. 

Ῥ, 224, 156. ποία] ΑΡεῇ ἂῇ Α τ. 2. Β.:. 5. 

Ῥ, 224,.25. κρίνειν) Α τ κρίνει. ν 

Ρ, “94, 55. ποιητέον] 810 γ]Πβδίμπι οἰητέον ΘΟΥΥΘΧῚΕ Οδ- 

ΣΠΟΥΑΥΪ5. ϑεομὶ [πὰΐ 5. εὐ Ὁ, 

Ρ. 225, 1. καὶ τοῦτό γε ἐκ] Ο ππα]εραῖ: τοῦτό γ8 

Ῥ. “955, 4. τὸ πλἤϑος] Ο ἀο]οτὶ θεὲ δυοα] τα. 

Ρ. 295, το. ἐπεὶ τό γε καλὸν -- εἴωϑε γίνεσϑαι 

5 ἰοίππι ποὺ ΠΟΘΙ ΓΙ Π ΔΙ Θπιιτα οἷα ἀρ πους Ιοοο οἱ ἂαῦ αὐὶς 

{Ἰοῖ6 115 [οποία αὐριϊγαξασ, Ο 1ἰαὰ [ΟΥἹΡΠΕ: ἐπεὶ δὲ τὸ καλὸν 
» ΜΡ ν ͵ » . ν ἣΝ - ἢ ΄ 

ἐν πληϑέει χαὶ μεγέθει εἰωθε γίνεσθαι.» γαὶ πόλιν, ἡ μετὰ μεγεϑους 

τλ. ἹΜΠΠῚ οομπίγα ορέϊπια Πυῖο Ιοοῦ ᾳπαάτγαγα νἱάομισ. ἀά 

αλήϑει εἴ μεγέθει ΔΡ᾿Πιπχα 1πὲςΠ Πρ ῖπισ τινί ν6] ὡρισμένῳ. 

Β, 285, ἔχ. πολιν}... 810 Α..χ. 9. Ῥ' κ᾿ 5..4. Δ ΟΕΕΟΥΣ ᾿πᾶάθ ἃ 

ὙΙοίοτιο πόλιν. 894 πόλις ἱποοποῖππθ απϊάοια ἀϊοίαπα οἰ, πὸπ 

ΔΌΠοσσγεὲ ἰαπιθη ἃ ἰαρΊθιι5 ρΥατα Δ 1015. 

Ρ. 225, ι56. πόλεσι] Ρ 1 πόλευς. 

Ῥ, ,26, 16. αὐτοῦ Ρ ά αὐτοῦ, 
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Ρ,. “28. 4“1. μικρότητα] δἷο Α χα, 4; σδ θοαὶ ἰπᾶθ ἃ Ὑ1- 

οἴογτϊο σμικρότητα; απο ΔΌΠοΥοΙ Ὁ Αὐἱοίο]ς δείδίο. 

Ῥ, 226, 5285. κῆρυξ] 810 [οὐἱρῇ δὰ τηεπίοα Πεγοάϊδηξ 

Ῥίο νυΐϊραῖο κήρυξ. Ὑ. πᾶς ἀς ποὺ δοοδαπίπ ποίανιπημβ δᾶ 

ὙΠεοδοῖ. ργάπα. Ρ. 258. 

Ῥ. 225, ὅ5. εἶναι μείξω πόλιν] 5. εἴ Ο. μείζω πὲ ἐπ- 

ἐευρυθἐδιποηἑῖηι ῬΑΥΠΟΙΡῊ ὑπερβάλλουσαν [δο]πίεσαπε. ΝΣ 

δουῖγχα μαι [ο]]]οἱ απ ἄπ εἴα νι οί μείζω. 

Ῥ. 226, τι. πολυανϑρωπίᾳ τῇ λίαν] ΟἹ χιδ]εραΐ πὸ- 

λυανϑρώπῳ λίαν. 

Ῥ, 226, 1τθὅ.. ἀριστὸςγ) ἡ μεγίστη -- εὐσύνοπτος] 

ΘΊΡΕΥ εὐσύνοπτος ἴπ Ῥὶ 5 [οΥὐἱρίαχι ἸΘρΊαΥ : ἢ καὶ εὐβοήϑθητος; ἴπ 

Ῥ΄.. γεγο εὐβοήϑητος. ΟΥ̓, Ρ. 227» 7. Οεἴεγπτα 8. 1ξα [Του απ απ 

εἴϊε Ἂχ Πιππαραὶ: πέλεως ἔρος ἄριστος τῆς μεγίστ ως ἡ μεγίστη τοῦ πλῇ- 

ϑους ὑπερβολὴ ἢ πρὸς αὐτάρχειαν Φωΐς, εὐσύνοπτος ἽΣ Νοπ δἰϊοπίϊοῦ. 

ὍΛΔΡ.Υ. Ρ. 226. 5ς::. τοιαύτην] 5. εἐ Ο, ἢπε δἰοῖο- 

χιϊαῖα ταύτην. 

Ῥ. 226, 26. τοῦτο δὲ] δῖ. ἃ ἀν ἃ. Ῥι 6. Οεϊξεσῖ τοῦ- 

τον δὲ τὸν ὅρον. 

Ῥ. 226, 9570. ὕστερὸν ἐπισκεπτέον] Ἦππο [Ιοομαρ 

δὰ απεπὶ αἰι]ου αἰ ρα αοπελ [πᾶπὶ Αὐἱποιθ]ος ἀπέετ- 

ΟἸά1Π 6 δα αἰϊὶ5 ραυῆρης ΡοΪΠἸοογαι δυδι σαι ας ϑοηπεῖς- 

ἄεταβ, Μεῖμμπι μος Αὐιοιοϊοεπὶ ἀοιποπῆγαα πὰ Οεοομπο- 

ΤΆ1οἷ5», 4ᾶ6 ἀγοἐἸπηπηθ οομ)ιποία οατῃ ῬΟΠΠ 1015 δυᾶπε, 7ᾶ τὴ ἃ πὸ- 

ὈΪ τποπίξασι 1 Ρτδοίαϊίΐοπε οἵ. ΡΨ. ἔγχαριπ. Οδοον. Αὐὶ" 

ἢοϊ. 1, 1. Ρ- 281, τι. 8501}. πόλις μὲν οὖν οἰκιῶν πλῆ- 

δὸς ἐστι καὶ χώρας ναὶ. κτημάτων ἀὕταργχες πρὸς τὸ εὖ φῆν " Φανες 

ρὸν δέ" ὅταν γὰρ μὴ δυνατοὶ ὦσι τούτου τυγχάνειν, διάλύεται καὶ 

ἡ κοινωνία. Ἡδοδρίπητις διιξέπα τοῦτο δὲ ῥγὸ τοῦτον δὲ τὸν δρὸν 

ῬΙΟΡΙΟΥ εα αι αἴ) Αὐἱοιθ]ε ῬΟΙ . 11, 5. Ρ. 41. α [4ᾳ. ἀἰρα- 

ἰαΐα Γὰπὲ: τοσαύτην γὰρ» πα 118, εἶναί φησι δεῖν στε ζὴν δῶ" 

Φρένως, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἶπεν, ὥστε ζῶν εὖ" τοῦτο γάρ ἐστι χκαϑόλου 

μᾶλλον. Ἔτι δ᾽ ἔστι σωφρόνως μὲν ταλαιπώρως δὲ ζῆν" ἀλλὰ βελ- 
ὁ. “ » ᾿ 
ἐϊὼν ὅρος τὸ μὲν τῷ τρυφᾶν ἀκολουθήσει, τὸ δὲ τῷ ἐπιτόνως, 

Ῥεσηπεηξ 1ΡΊΠΥ Πᾶερ τοῦτο δὲ εἰ καλῶς ἢ μὴ καλῶς λέγομεν 

πιομ δὰ ἐλευθερίως ἅμα καὶ σωφρόνως (46. ποῦ επῖπι 7ᾶτπι [παργα 

Ἐχροῆίαπμα οσαὰξ Ρ6γ 1115) [οὰ δὰ δῆλον ὅτι τὴν αὐταρκεστα- 
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τὴν πᾶς τὶς ἂν ἐπαινέσει. Αρούξιτη εἰ 6 νευ 5 ὅταν ὅλως περὶ 

κτήσεως καὶ τῆς περὶ τὴν οὐσίαν εὐπορίας λέγωμεν ΑὐΠοίε]εχα δα 

βηραϊατο αποάάαπη δὲ Ῥδοα] γα ΟΡτι5 ἰθοΐογεβ διπαπάαγθ νο- 

πιὸ: δὰ οδοοποϊπῖοᾶ [πᾶ δππὶ ]Ιοοΐογοβ διπαπάδγα [αδϑ 

Ῥὶαβ νο]αλ, 1ἡΐγὰ δ] Ρ, 257; 9. :Ὸ νι ἀου τπτι8. 

Ρ. “46, ὅ2. βίου ὑπερβολήν] Ρ 2 βίο «τὴν ὑπερβολήν ς 

τὴν ρθε ἃ Α ι. 2. ΡῬ τ.᾿Ἅ 

Ῥ. 227. το. μὲν ὁ λεχϑείς ϑοῃηπ. εἰ. ΟοΥ. μὲν οὖν ὁ λεχ 9είςι 

Ῥ. 527. 17. πολλὰ] Οἱ οἴ Οδιποσασῖο πολλοί. 

ῬΟ 227; 18. τὴν εὐνομίαν --- ἐν τοῦ χρῆσϑαι κτλ 

ΘΟ. πια!εραὶῖ: τὸν εὐνομίαν" καὶ τὴν πολυανθρωπίαν γίνεσθαι μὲν 

ἐκ τοῦ χρῆσθαι κτλ. ϑ8ε4 οοπίῇτγιιοιίο μᾶεο εξ: τό τε γὰρ ἐπιξε- 

νοῦσϑαϊ τινας ἐν ἀλλοις τεϑθραμμένους νόμοις καὶ τὴν πολυανθρωπίαν 

ἀσύμφορον εἶναί φασιν πρὸς τὴν εὐνομίαν, 

Ῥ, 227, 25. ὑπεναντίαν] Ρ 45. εἰ Ο. ὑπεναντίον. 

Ῥ. 2927. 24. ταῦτα] ἴπ Ρὶ 2 μαθοὸ βΙοίία Ἰερίμασ: τὸ ἐπι- 

Σενοῦσθαι ξένους. 

Ῥ. 227, 27. πολεμίους Ἐοτγίαίε. σοπνθπίθπ 5 πολέ- 

μους 501,8. Βιεοερίαπι Ποῦ οἱὲ ἀρ 8. εἰ Ὁ. 

Ῥ. 227, δι. ἀλλ᾽ εἰ κατὰ ϑάτερον͵Ἵ ,δῖο Α τ. 2; ἴπ 
οεἰἴετὶς ἐδοῖ εἰ; 8. ἀλλά γε κατὰ φάλατταν; ϑάλατταν Υἱ 1) 

ἐΥΡΌΒΥΔΡΗΙ εἴα νι θίασ. 

Ῥ. 528, 5ὥ. ἐκπέμψασϑαϊ] ἈἉ τ ἐκπέψασθϑαι. 

Ῥ, 228, 8. ἣν] 810 γίοι. 8.15. 8. εἰ Ο. Οεΐδσὶ ἦν. οαπα 

Α τ... ϑ8εᾷ ἦν ρίαπε δρῃμοχοὶ ἃ Αὐἱῆοις]ῖ5 οἹοοιεῖομθ., ατιλ 

αὰὶ ἐάν απ ἂν τιαγρατα [0]6:. ΓΠν νϑυξι Αὐθελπαδ: αποάπ ποῖ 

ορογυίοΐ, 

Ῥ, ς.8, 70. Ἐπεὶ δὴ καὶ] δῖο Αἰτ. 5. Οείεγὶ ἱπάς ἃ 

ὙΙοίουϊο ἐπεὶ δὲ καί. 

ῬΡ. 228, 8. ὑπάρχον] 85. εἐ Ο, ὑπάρχειν; ὕπαρχον αἀ 

ἐμπόριον (ν. 7.) ῬοΙ πεῖ, εἰ πᾶ ἀοίποορ5 Ἰοαππιημασ ἐπι 

νεια καὶ λιμένας εὐφυῶς κείμενα [πὶ Ῥτὸ ἀρροπῆοπθ νϑοαᾶ- 

ΒΗ]: ἐμπόριον. 

Ῥ 958, 10. καὶ τῶν πλησίον] Α.1. 2 ἀλλὰ τὸ 

τῶν πλησίον. 

Ῥ. 228, 2.0. καὶ φοβεροὺς εἶναι καὶ δύνασϑαι 
“- - ᾿ Ε 

βοηϑεῖν) Ο. καὶ δύνασθαι βοηϑεῖν καὶ φοβεροὺς εἰναι. 
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Ῥ, 228, 25. σνπεπτέον] 810.Α 1. 5. 8. 6, ἐπισκεπτέον 

ὙιΙοΙ., ἀποσκεπτέον ϑ010. ὁοχ ἤπρτ. 810 δἤδστη Ῥ σ ἔεσσε νἱά6- 

ἐπῚ; ΠΙῚΠῚ] οπῖπὶ ἂρ Ηαπο ἀδ ἀϊογεραπίϊα Ἰϑοϊϊοπὶβ ΠῈιν δ᾽] 1ᾶπᾶθ 

ποΐδίπση 6. ὶ ᾿ 

Ρ, 228, 244. πολιτικὸν] Ο. πολεμικόν. Ὗ'΄. Ῥ. 518, 

Ρ, 298, 28. μέρος ΑΒεῖξ ἂν Α 1. 2; 46 οεΐεσὶβ ποῖ! Πμᾶ- 

Βεο ιοά οαυΐο ῥσοΐδυατμη, 

Ρ. 229, 1. καὶ τοῦτο] Ο. [60] 1ΠῈ καὶ ἀποίογε νείοσθ 

ἀπίευργεῖα. ; 

Ρ᾿ 220,4. Ἡρακλεωτῶν} δῖο Α, τ. 2. Ρὶ 5. ἩΗρακλειωτῶν 

οεἴοσὶ, Πὸ 'Ὃπαο [οτἱρίπταβ ἀϊνουπίαίθ ππροὺ ἀπ ραίαν [,ο- 

Ῥδοϊκῖα5 δὰ Ῥῃγνπ. Ρ. 59. Οἱ, Οἴαππ. ϑυ11οβ. που. Ῥ. τ10. 

ἹΝΠΗΙ πᾶπὸ Ἰδροτη [δοταξὶ εἴα νι ἀθπέπσ ΑἸ 1π ΕΠ προπάϊ πὸ- 

χαὶηθτι5 ἴπ ικὸς», ες αἱ ὠτής : 1) [ΔΥ̓νΑΠΑαΥ ἀρ ΠοηΒτ5 αὐὐπτπὶ 

Ῥγϑνὶβ [Ὑ]]80α δἀπὶ [οαφιπία εἴ, Βιθοῖθ ἱρίθαν ῬΗΤΥΠΙΟΒΗΒ: 

ἀλνοϊνὸν ὦσμα, δι ἑνὸς Τ οὐ χρὴ λέγειν, ἀλλ᾽ ἐν δυοῖν ᾿Αλκαιι- 

κὸν καὶ ἀρχαιικὸν. Οἵ Επίαι!ῃ. δὰ Πα. Ρ. 956, 44. Ἰστέον δὰ 

ὅτι κοινότερον μὲν οἱ ὕστερον ὡς ἀπὸ τῆς ᾿Αχαΐας ᾿Αχαϊκὸν λέγουσι" 

οἱ δὲ παλαιοὶ ῥήτορες ἀχαιιχόν ῴασι δεῖν γράφειν διὰ τῶν δύο ἢ ὡς 

καὶ ἀρχαιικόν ᾧασι καὶ γυναιικὸν καὶ δικαιικόν, 2). 6] 1 οἱ 6 }08- 

ἴπυ ἀΙΡΠΙΠΟΠΡῚ [πἸΡ} απ οῖνα ν θα] 8 ἐ αππὶπ Ἰοπ 58 [γ]|αρὰ 

[απο θαιαγ. ἸρίμαΥ α)0 Εὔβοια Ἑϊβοεύς, Φώκαια Φωναεύς, Νὺῦ- 

σα Νυσαία Νυσαεύς, “ἹΠράκλεια Ἡρακλεώτης. 

ῬΡ. 2209, 4. ἐμμελεστέραν] ἴπ Ρ 2 Πδεο ρ]οῖϊα 1Ἰ6ρὶ- 

ἕπγ: μικροτατήν. [ΓΑΙ Ι Πτι5 ἐνδεεστέραν. 

Ρ, ος59, 8. καὶ πόλεων͵ ϑ6ο]πίογιπε 8. δὲ Ο. οαστα Οοη- 

χἱηρῖο. ΝΙα]8. Οοπίχγμοιϊο εἰξ περὶ μὲν οὖν χώρας πόλεων καὶ 

περὶ λιμένων ϑαλαττῆς; καὶ πόλεων 1ρῖϊὰν αὰ χώρας ῬοΙΠπΕΕ καὶ 

Φαλάττης δ λιμένων. 

Ῥ, 229,6. διωρισμένων] δὶς Ρὶ 4. Α ΄. 2. 5. 6. Οεἰεχὲ 

διωρισμένα. 

ΘΟΑΡΨΙ ππδ ρον τὸ χὰ ς εὐδοκιμούσας 810. Α. 5,..8 

8. Ὁ. Οδίοσ τὰς πόλεις τὰς εὐδοκιμούσας. -Οἷ] τὰς πόλεις δἀᾶ- 

ἄπμ! δάάεγε δεϊαπὰ δ] ϊηια ἀθθεθαπε ρο οἰκουμένην. 

Ρ. 299, 16. Ἑὐρώπην] Ὑ. Ηοχπιάπη δὰ Ἧγπι. Ἠοπι. 
πῃ ΑΡΟ]]. ν. 280. 251. 
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Ῥ. 290, 54. βέλτιστα] [πάϊοῖο νεΐου 5 ἐγ] δ! οπὶβ σορηο- 

Γδιξαν Τα οἱπα ΠΙΡγὸ5 πὶ 4πίρι5 Ῥύὸ βέλτιστα [οττρίπτη 

ξογεῖ μάλιστα; πᾶ Ἰαοίΐο γϑριάϊαυὶ Ῥαμϊπι5 πὸπ ἀεβεξ, 

ΥἝΙΟ. 

Ῥ; 299. 26. καὶ πρὸς ἄλληλα] 516 Α Σ. 2. Β 5. 6ε-: 

ἔδυ] ἤπα χαΐ 

Ῥ. 2909, 21. μονόκωλον] ΟΙοΙα ἱπ Ῥ 2: ϑυμοειδὴ ἢ 

διανοητικῆν. 

Ῥ. 229; 55. φασί τινες δεῖν] 819 Α 1. ὃ σ᾿ 2. 5: 4, 

Φ. τ. δεῖ Α 2. Ταπρὶὶ Ῥ]αΐοπεια Βερ. 11. ν. 578, Ο. 

Ῥ, 2560, 4. Σημεῖον δέ᾽] 810 1ηἴτὰ Ῥ, 251.» 1ά τεκμήριον 
΄ μι 

᾿ς δέ" ἐν ὅσαις γὰρ εἴο. 

Ῥὸ πο, 8, οὐ γὰρ δὴ περὶ φΦέλων ἀπάγχεο]]Ί 810 

Δ. ὃ. Ρ 2. 8; οὐ γὰρ δή περὶ φίλων ἀπάγχεαι Ῥ χ; οὐ γὰρ δὴ 

περὶ Φίλων ἀπάγχετο Ῥ 4: οὐ γὰρ δὴ παρὰ Φίλων ἀπάγχεο ὙἹ]Ἱοῖ: 

801}. Ὑἱοίουϊαβ [6 υἱά 16 ΤΙ υτπι οαϊαπηο οχαγαίπιπ ἰοἤαΐπτ, 

411 ἀπέγχεο [οττεῖ. Ηοο τϑάα!άμ6 νεΐοσοηι ἱπίεσρσδἔειπα δὶ: 

15. διιξοια παρθὲ: ὩῸΟΠ δυΐοτα ΑὉ δηλ]οῖ5 εἰ ἰαποθὶβ Ρου!οσδιο- 

165; Αὐθῆππβ: πὸ ἰπ αάοη ἂρ Διπῖοὶδ ἰαποοὶς ἰγχαπϑεῇ- 

Χα5 65. ΘοΟμποίάογις 0 ΟΟΥΤΙΡῚ Ππποὸ γὑοτίιπη νο]εθαξ; σὺ 

γὰρ δὴ περὶ Φίλων ἀπήγχεο. Ταοροθῆιι5 ἐξ γϑιπθῖυ ρῬαχέθθ εἴ 

Ῥαίΐαὲ Ποὺ οομἢιπιοπήαβ: --τ ὑ οἱ γὰρ δὴ υ -- ν παρὰ φί- 

λὼν ἀπάγχεο; ,ἸΘΌΘΙ1π5 γε γῸ (ΑΤΟΠΙΊΟΟΠΙ το]14. Ῥ. 214) [ἐπᾶ- 

ΥἹΔ ἥπεοπι οἱ 1π1|{14 οἷα --- οὐ γὰρ δὴ παρὰ | φίλων ἀπαγχεο: 

ἽΝ1416. ἽΜΙΠΙ [οὐἱδεπάπτα νἱάδθίπχ: οὐ γὰρ σὺ ϑυμὲξ περὶ φίλων 

ἀπάγχξαι 1. 6. οὐΥῖξα ἔτι) Ο Δ ΠΙΠ.Θ», ΠῸΠ ΔΙΠΡ]1ι5 ΡΧΟ: 

ῬΈΘΙ δἴαΐϊοοβ ἅπρΡαΥ15. ; 

Ῥ, οὅο,) 18. δεῖν] 6Ιον: 85. οὐτὰ δηΐᾳια νευποπα; Ὁ, 

αὶ τὰ [οὐἱρπῆς Αὐιοίο!οτα Ῥαίαθαι ὀφείλεσθαι δή τιν᾽ εὐεργε- 

σίαν, [60]ᾺΠὲ. 

Ρ. 250; 21. χαλεποὶ πόλεμοι γὰρ δίο Ρ 1, Οεΐετς 

χαλεποὶ γὰῤ πόλεμοι. Οἵ. Ἑμτὶρ. ἴχαριπ ἸΝπιβρυ. Ρ. 486. 

εα, Τρ. ΕΠ γογίαβ. Ρ. ἀγοθπηῖδςι5. 

ἸΣΕ 380; 25. πέρα --- πέρα] τ πέραν --- πέραν. Βατ- 

τοπὰ5 (Ρ. 497. 10) ΕαυρΙάϊς εἴα δυθιίγαμπιῦ μὸ5. νϑυἤπιϑ 

δία 1 οοτηπιιίανι!: οἱ μὲν πέρα στέρξαντες, οἱ ὃς καὶ 

Ε, 6 
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πέρα! μισοῦντες. Νεπηρ6 ἴ5 ΑὙἸΠ ΘΓ Ο]15. ΓΘ πίοπεδτα Ρ͵ᾶπθ πο 

ἀπ: 61]1εχὶϊ. Μισοῦσιν Ῥγο νπ]ραίο μισοῦσι γεοερίπηις εχ ΒΡ χ. 

δεῖς εἰ: 41 ν]46 διπαῃξ, 11 νεπιπθπίεσ εἰΐδτη οἀοχιηΐ, 

Ῥ, 2509 22. πόσην] Ρι ὁπύσην. 

ΟΑΡ. ΠΙ. Ῥ. 2509 ὅι1. τῶν ἄλλων) δες γερὰ δΔὉ- 

[απ ΔΡ Α 1. 2. 

Ῥ. 250, 85. ταῦτα] 58. οπι Ἱππρυ. εξ 8501}. ταὐτα, Ο. 

πάντα. Νο Οριιβ δἰπθηάδίο πα εἴ; 1ηἶγνα Ρ. 251, 25 ἔπισνε- 

πτέον δὲ καὶ πόσα ταυτί ἐστιν, ὧν ἄνευ πόλις οὐκ ἂν εἴης 

Ρ. ο51, 4. τι τὸ γένος. Ἕν γάρ τι καὶ] τὸ εἰ καὶ 

Ιδοῖϊυπε Ο. 

Ῥ᾿ το, 8. δὴ1 810 Ὁ σ. 9. 9. 5. ὍΕΕΕΣΣ ΠΝ Σ᾽ 5 δὲ 

(τὲ νοι) Ρ τα ὅταν δ᾽ ἦ. 

Ῥ. 251, 25. ταυτί] 8190 ΑἽ, 5. εὲ οσῃπεβ δηΐα 8.) 41 

ῬΥΪτπτ5 ἔδοῖϊέα [ΟΥἹΡΙΣ ταῦτ᾽ ἐστὶν. 

Ῥ. 281; ὅς. καὶ ἐν αὑτοῖς Ο. καὶ [6ο1πΠξ. 

Ῥ. 252, 4. πολεμιμκας] 58 εἰ Ὁ τὰς πολεμικάς. 

Ῥ. 252,11. τυγχάνῃ τούτων] ῬῈ. τούτων τυγχανῇ- 

Ῥ. 2559, 156. παρασκευάξουσι] Ῥ 9. 5. δ. 501}. δ. Ο᾽ 

παρασκευάσουσι. 

Ρ. 252, 17. ἀναγκαίων] [ΙτηΡ. 85. Ο. δικαίων. 5.6: 6 

δηΐα συμφερόντων ἹπέΛ] απιπξ τῶν. 

ΟΑΡ, ὙΠ]. Ρ. ως52, 24. οὐκ ἦν πάσῃ ὃς τοῦτο πο- 

λιτείᾳἽ Α κα οὐκ ἐν πᾶσι δὲ τοῦτο πολιτεία. 

Ῥ. .υ655, 1. Φανερὸν ἐκ τούτων, ὧς 8160 Α Σ. 2. ΡΙ. 2. 

5. ἡ. Ψεῖρὰ ἐκ τούτων ἀΡΓΛΩ Ὁ δἰ οπῖθαβ ἱπᾶθ ἃ ὙἹοίοτίο. 

Ρ, οδὅὅ, 6. ἀγεννὴς γὰρ .... μέλλοντας ἔσεσϑαι 

“ολίτας δου ἀρΠιπξ ἃ Ρ ἡ. 

Ρ. οὅ, 6. οὐδὲ δὴ γεωργοὺς .... ἔσεσθαι πολί- 

τας 810 Α 1; οὐδὲ δεῖ γ- .... ἔσεσθαι πολίτας Α 4 εἴ Ποὺ 

Ρχ, ἃ 4πὸ ἑάτπεῃ ΔΡοίξ πολίτας. Ῥ 2 οὐδὲ δὴ γεωργοὺς εἶναι 

τοὺς μέλλοντας ἔσεσθαι οἴ ἴπ ΙΠΔΥΡΙ͂ΠΘ; δηλονότι εὐδαίμονας. 

γιοῦ, εἰ 8.01}. ουδὲ δὴ γεωργοὺς εἶναι οπχιης τοὺς μέλλοντας ἔσε- 

σϑαι πολίτας. 8 εἴ Ο [εοὰϊ Πιπὲ Α 2. 

ῬῚ 55 ἸὰΣ ἐτορα] Ὁ ἕτερα ἑτέροις, ζ2αᾶτα 8 Ῥχὸ ἕτερα 

τη] εΡαξ ἑτέροις, 

Ῥ. οὅδὅ, 1τθ, τοὺς αὐτούς] 58. δὲ Ο οἵπὶ ΟΔΗΠΟΥΔΥΪΟ τοῖς 
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αὐτοῖς, ἘοΥ ΔῈ [οτἱρίεταξ Αὐιέοιθ]ο8 ταύτῃ δεῖ τοὺς αὐ- 

τούς, ἴο, κυρίους εἶναι; ποο επὶπι δχ [64 μῖθτι5. ἴδοῖ]α [πρ- 

ῬΙΕν σΙ5. 

Ῥ. 255, 25. ἡ μὲν δύναμις. 8. εἰ Ο ἡ μὲν γὰρ 

δύναμις, 

Ῥ᾿ 255, 95. καὶ δίκαιον εἶναι͵] καὶ δίκαιον εἶναι δοκεῖ 

5 οἵπὰ Ο. ΝΜΠΗῚ [1ἴὰ [οΥἹΒοπάπ5 εἴα μἰὸ Ἰοοιις νἱάοίαχ; οὐ- 

κοῦν οὕτως ἀμῴοϊν νενεμῆσθαι σιμῴφέρει καὶ δίκαιόν ἐστι; πΙῆ 1ἴα 

Ἰπίευραπρβοπάμπιι οἷ: συμφέρει" καὶ δίκαιον εἶναι (ἴο. ταύτην 

τὴν διαίρεσιν). 

Ῥ, 255, 27. δεῖ [εἶναι ι]] εἶναι, 4ποά [δο]πἤπχι5, ἀΡοῖ 

ἘΠ τ Σ ἘΣ, ὅ 

Ῥ. “54, τιδ6. τούτοις ἂν εἴη τὰς ἱερωσύνας ἀποῦδο- 

τέον͵ δῖο Α 2 8. Ο.; τούτους ἄν εἴη ταῖς ἱερωσύναις ἀποδοτέον 

Ἤ  ἘΠ 02. ἡ. 

ΕΠ 5. 10: κεχώρονστοαι Ὁ} 95. Ὁ: 5. ὃς, 

ΟΑΡ, ὙΠΠ. Ῥ, 2564, 24. ἐν Αἰγύπτῳ τ} στε 88- 

ἘΠ᾿ ἃ Ῥ 1, 

Ῥ. “564, 256. τὸν τρόπον τοῦτον] Ρ κι τοῦτον τὸν 

τρόπον. ὝεΥβᾶ ἔτι καὶ νῦν 4ἃ0 εοάοιπ οοάϊοα ἃβίαπι. Νοὸπ 

τπα]6. 

Ῥὶ ο54, 51:-.- Φασὶ γὰρ οἱ λόγιοι τῶν ἐκεῖ κατοι- 

κούντων] ΑπΠίοΟΠα5 ΧΟπορμδμηῖδ, πὶ δαοίου εἰ ΝΊ ΕΠ στ 

ΗΠ. Ῥοπι. ἴ. Ῥ. 27. 40. 

Ρ, ο5ὅ5, 856. Λαμήητικοῦ] ετῖαβ εἴα ριΐο Ναπητίνου, 

τῷ ἀρτὰ Ὀϊοηγῖ. Ηα]. Απιϊαᾳ. Ποτῃ, 27, 46. πρὶ δαπι ρυδθοα- 

ἄεπβ ἤπιι πὸπ Σκχυλλητιχὸς ἀΙΟΙ ΠΥ, [6 Σκυλλητῖνος. 5018. 

δεᾶ Οδ]ιι5 ἱτπροσαίου αἰΐαπιὶ ΟΔ]1 6114 ἀρ ΡΟ ΙΔ τ. 

ΡΎΖΞΟΙ ὁ. καὶ νῦν ετι}] ΟΙἱ, ΝΙΘΡΜΥ, 1,1, Ὁ’. 20. ΑἸ 

ἰεα Ῥῖο καταστῆσαι Α 5 1τπᾶ]6 καταστῆναι. 

ἘΠ 956.» τή. Χῶνε!} δ1᾽. Ρ. ὙὯοῖ. 8.01}. δ. ΠΣ 

Ατ.2. Ῥω. 5. Ῥῖὸ εδὸ ηιοά Γδαπΐίαν Σύρτιν 8. Ο. οπτα Πεγπΐο 

(ΟΡ 501]. 11. Ῥ. 211. 255) Σίριν [οΥἹρίογιιπι. 6 Ροραπε [ΓΑ] το ππὶ 

Σῖριν. Υ. ΑἰΠοπδϑτη 1]. Ρ. 925. ᾿Αρχίλοχος ὁ ποιητὴς ὑπερτε- 

ϑεύμακε τὴν χώραν τῶν Σιριτῶν διὰ τὴν εὐδαιμονίαν, ἹΠερὶ γοῦν 

τῆς Θάσου λέγων, ὡς ἥσσονος, Φησίν" Ου γάρ τι ναλὸς χῶρος 

Ἐ 6 
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οὐδ᾽ ἐφίμερος Ἷ οὐδ᾽ ἐρατὸς, οἷος ἀμφὶ Σίριος ῥοαῖς, ΟΣ, τλοῶμι 

ΑτΟ1]. τοὶ]ῖη. Ρ. 05. δὶ φαϊὰ χπηπίαπάπτῃ οἵδ, [ουἹ απ ατη Ρο- 
ἔπιε: τὴν καλουμένην Σιρῖτιν. 

Ῥ. 255, 26. πάντα] πάντως Α τ. 20; ταῦτα πάντα ΒΡ ἡ 

οὐ ΘΘΓΟΥΙ5. 

Ῥ. 255, 28. τετυχήκασι] 8 γΡοῇ ποῦ γευβθιπὶ πρῶτοι 

ἄδεια ΠαΓριοαῖασ γ6] δ] ἤπη116. ' 

Ρ. 2558, Ως. εἰρημένοις] 5. 6 0 οπππ ἀγα θῖπο εὑρημένοις. 

Ῥ. 256, το. ὕστερον ἐροῦμεν] Ὑγαοίαϊα Παρο [ππε Δ 

Αὐιἤοῖεὶα πὶ Οδοοποχηϊοῖβ. ᾿ 

Ρ. 2586, ο«1. τὸ ἕτερον μέροςν τὸ πρὸς τὰς ἔἐδχα- 

τιὰς -α- τὴν πόλιν] 5 600 οχ ϑδίορδαο Εοϊορ. ΝΊοσαὶ. Ρ. 

δδά εὦ Ἠξετ.: τὸ μὲν ἕτερον μέρος πρὸς ταῖς ἐσχατιαῖς, τὸ 

ἕτερον δὲ πρὸς τῇ πόλει. 864 χπη4]6 δίοβδθιις εἰϊαιπ δὰ βχοευρῆξ 

ἥτιαθ ἰδαιτιπίαν (Υ. 25) ἵνα ἀμφότερα τὰ μέρη τῆς χώρας εὐσύ- 

νοπτα ὑπάρχῃ. ΟἿ. Ῥ, 277. 520. 

Ῥ, χ55,) 295, ἑκάστῳ ἕκαστον Α 1; καϑέχαστον Α 2. 

Ῥ. 956, 27. τῆς -- ἔχϑρας] δῖ. Ρὶ χα. 2, ὅ ὅ5.01}. 8, Θ᾽ 

τὴν -α ἔχϑραν Ἀ 1. ΝΆΒΙΝ 

Ρ 257, 4, εἰ δεῖ κατ᾽ εὐχὴν] 8. μάλιστα μὲν δεῖ κατ᾽. 

εὐχὴν δούλους εἶναι. 5015}. τπά]εῖραὲ μάλιστα μὲν ἔδει κατ᾽ εὐχήν. 

{ΠπἸπτοατιθ οοταπιοάα οαταθίσηιι5θ, [6 ]Ἰοοιιίίϊοπο αχϊποίοίῖοα κατ᾽ 

εὐχὴν ὑποτίθεσθαι ν. Ῥ. 517. 518. ᾿ 

τῶν κε- Ρ, 257, 7. τοὺς μὲν ἐν τοῖς ἰδίοις εἶναι 

Ἀτημένων]Ί ΔΑ τ. 5, Ῥ ι. 5 τοὺς μὲν ἰδίους ἐν τοῖς ἰδίοις εἶναι 

ἰδίους τῶν" κεμτημένων, ὙΙοΟΙ, ΘΥ10. τοὺς μὲν ἰδίους ἐν τοῖς ἰδίοις 

εἶναι τῶν κεχτημένων. Ἐρο οοὐϊοιπι Ἰδοϊ ποῖα ἴδαιμὶ γο Ραμ 

6]εοίο Ῥυΐοσα ἰδίους ; [6 Ορδυδα ῬΘΟΘΟΔΥΘΥῚΠΕ οἔατπ δ] θχιιπη ἰδί- 

ὄυς 6]]οῖεπο. δουῖθα ἰρίξατ: τοὺς μὲν ἐν τοῖς ἰδίοις εἶναι ἰδίους 
τῶν κεκτημένων, 

Ῥ, 957, 9. 10. καὶ διότι βέλτιον πᾶσι τοῖς δοῦ- 
λοις ἄϑλον προκεῖσθαι τὴν ἐλευϑερίαν ὕστερον ἐροῖ- 
μεν} Ὑγαοίανιϊ πᾶθὸ Οδοοποση. ἱ, 5: γένη δ᾽ ἄν εἴη πρὸς τὰ 
ἔργα βέλτιστα, μήτε δειλὰ μήτε ἀνδρεῖα ἄγαν" ἀμφότερα γὰρ ἀδι- 
κοῦσι" καὶ γὰρ οἱ ἄγαν δειλοὶ οὐχ ὑπομένουσι" καὶ οἱ θυμοειδεῖς 

᾿ Ε] ᾿ ῃ ῃ ξ ἁο, 
οὐκ εὐαρχοι" χρὴ ὃβ καὶ τέλος ὡρίσθαι πᾶσιν" δίκαιον γὰρ 
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καὶ συμφέρον τὴν ἐλευθερίαν κεῖσθαι ἄϑλον" βούλον- 

ται “γὰρ πονεῖν, ὅταν ἡ ἄϑλον καὶ χρόνος ὡρισμένος. Δεῖ δὲ καὶ 

ἐξομηρεύειν ταῖς τεννοποιίαις καὶ μὴ κτασθαι ὁμοεθνεῖς πολλοὺς, ὥσπερ 

καὶ ἐν ταῖς πόλεσι. ἸΝῖ416 1ρίπ 7 Ομ ΘΙ ἀοσπ5: .»ἰγδοίδι!παιπ 46 

τοβοπά 5 [αὐνὶς ποῖα ἀςΠάδυδιπιαβ οὰπὰ Π111115 8115. Πογμχη [11- 

Ὀτουτπα Ῥαυ Ριι5.ς Οὗ, Ρ». 480. 

ΟΑΡ. Ἀ. Ῥ, 257, 16. εἐἶνα 1 δδοβμιῆὲ Ο πὲ Γαρδυνδοιιτιπη 

δα δομποίαευὶ τπεπίοτα, [οἀ {Ππ4 εἶναε δᾶ Ἰοοπίϊοπθιμ ἑχὼν 

εἶναι Ῥεγ ποῖ. Ὑ΄. ῬοΙϊέ,. ΠῚ, 5. Ῥ. 25:1, 1 νῦν δὲ τοσοῦτον 
᾿ ὑμῖν εἶναι: πρὰ ὅδοῦ γέγονεν. 

Ῥ, 257, 18. αἵ τε γὰρ -- δεύτερον δὲ] Ὁ αἱ μὲν γὰρ - 

δεύτερον δ᾽ αἱ, 

Ῥ, ω57, 20. εὐχείμεροι] Μεαχεῖ. αν, 1εοϊ. ΧΠῚ1, τά 

εὐδίεροι φοΥτΊβαραὶ ἤπο πεοοείπίαϊα, 

λον 5577. 46, εὕρητα (1 8 οατα Σιδπαθῖπο εὑρῆσϑαι. 

᾿ Ῥ. 257, 2537. ὑποδοχὰς ὀμβρίους, ὕδασιν] 8516 Α τ. ὃ 

᾿.Ρ". 5; ὀμβρίους ὕδατος Ῥι2; ὀμβρίοις ὕδασιν, το, 5718. 58. Ο. ἢ6- 

[010 ηπαᾶ δποίογϊξαία ὨΪΧῚ. 

Β. 957, -8, ὑπολείπειν] Ο ἐκιλείπειν. 

Ῥ᾿ 557, 82. καὶ τούτου τὴν] 8 οἔ Ὁ καὶ τούτου δεῖ τῆν 

Ῥ, 258, 6. διωρῖσϑαι Α ι διωρεῖσϑᾳαι» 

Ῥ, “58, 7. τούτων] Ο τοιούτων. 

Ῥ. 258, 12. ἰαχυροὶ τόποι πλείους} ᾿ιδταβίμπιιθ χηᾶ- 

1εθα! ὀχυροί. 

Ῥ͵ 258, τ6. Ἱπποδάμειον τρόπον] Υ. Ρ. ὅ26. Απάο- 

οἷάε5 ἐδ πιγίϊοσ. Ρ. 7.) 8. Ηϑδὲ. ἀνακαλέσαντες δὲ τοὺς στρατηγοὺς 

ἀνειπεῖν ἐκέλευσαν ᾿Αϑηναίων --α τοὺς ἐν Πειραιεῖ, εἰς τὴν Ἱπποδα- 

μίαν ἀγοράν, Ῥγο πποδάμειον Ρ 5 ἱπποδάμιον. Απέεδ Ῥ͵γῸ εὖ- 

τομος Ο εὔπορος τχᾶῖ6 οἵ, Ῥ. 48; 21. καὶ τὸν Ἡαιραῖα πατἕτο: 

με; καὶ Ῥο[ νεώτερον [6] ΠῈ οὑτα 5. Οοχδᾶϑ. 

Ρ. “58, 21. γεωργοῖς] 8. εὲ Ὁ οἴπὰ Οδπιουᾶτίο γεωργικοῖς. 

Ρ. 258, 25. συστάδας} ΗἩεῖγοπῖις: ξυστάδες αἱ πυμναὶ 

ἄμπελοι, ἄμεινον δὲ τὰς εἰν, μὴ κατὰ στοῖχον πεφυτευμένας, ἀκούειν. 

Ῥ. 258, ο5.. εὔτομον]Ί Ὁ εὔπορον πὲ [ἀρτᾶ. 

Ῥ, 258, 24. καὶ κόσμον] 8 εἴ Ὁ καὶ πρὸς κόσμον. 

Ῥ, 958, 25. οἱ μὴ φάσκοντες δεῖν ἔχειν] ΘΙογοπ- 

ἀϊ [πὶ οαγριπίις Ρ]αίοι 5. ἀϊδραίαία Πῦχτο ΥἹ [μοραπὶ Ρ. 778 
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Ἐ.) ἸΝΝδομίπαγιπ απίδπι δὲ ἰθοσισα δᾶ ὀρριρπαίΐομδς. πτ- 

θίπμα ἤπρη]ατῚ5 ΡΈΠΟΥΙ5 ἱπνοπίογειη ἐπὶ ΤΠ) Ίοπ ν Πα ἔνσδη- 

πατπ 510 11146 ΠΙοήοσχιις [οτἱρῆὲ, ἘΠ ἔθ] απὶ οαἰα ρα] οατπ εχ 81- 

ΟἾΠ1ὰ ΔἸ] απιπι Ατομίδατηιις Αροῆ]αὶ Εἰ, φαπτα νἱάτ[6}, οχοὶα- 

χηαίϊα διιτα Ρ] αξασομτι5 τοίοσε: ἀπώλετο ἀνδρὸς ἀρετά. ΟΑΝΙ. ' 

Ρ. 258, 51. καὶ συμβαίνει Ὁ καί [εο]πΠ|, 

Ῥ. 259, 8.. ὀρεινοὺς} 519 Ρ΄ ι. Α 2; ὀρινούς Α τ, Ῥ 2. δ. 

4. 8; ὀρΞινὸς εἰξ δὰ ποχπᾶπι δα)βοῖν: σκοτεινὸς εἰποίμπση,, ὀρινός 

ΨΕ͵Ο πὶ Θϑερινός. 

Ῥ. 280, τά. 156. ταῖς -α κεχτημέναις}7 8.6: 0 τοῖς κεἴ 

χτημένοις. 864 οὗ, [ἀργὰ Ρ. 220, 12 τὰς εὐδοκιμούσας τῶν “Ἑλλήνων. 

Ῥ, 250, 16. μόνον ϑροῖμπε Ο. 

Ρ. 250, 18. χρείας Απέ πο δὰξ ἱπ ἤπε [επέεπεδο ἀεεῖ 

«ποά τεροπάοθαξ δπίβοθ θη! πρεπόντως), νε]αξ αὐταρχούντως 

γ6] ἢτη116 γοσαρα]αα. 5ΟῸΗΝ, Ροιτ5 πρεπόντως [ἀροΥνδοιλαχη, 

γι θμυ, 

ΟΑΡ, ΧΙ, Ρ. 250, 81. ϑείοις Ο εχ οοπ)͵θοΐαχα ϑοηπεῖ- 

ΔΕΥῚ “εοῖς. 

Ῥ, 530, 525. τῶν ἀρχὥν] 815 Α 1. 2. ΡΒ 4; ἀρχαίων Ρ 1. 5; 

ἀρχείων οι. 5.01}. 5. 0. 

Ῥ, “40, 5. ἧτοι] Ὁ ἡ το 

Ρ, 240, 4. πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς 9έσινἽ ΤιΔτηΡΊΠτι5 

π᾿ τ. τῆς ϑέσεως ἀρετὴν; 8. τπᾶ]θΡαξ πρὸς τ. τῆς ἀρετῆς ϑέαν; Ὁ 

πρὸς τὴν τῆς χώρας 9έσιν να] πρὸς τὴν ἀρετὴν τῶν Θεῶν: τουτ- 

ἔστιν, ᾿ἰὰ Οογαῦβ, οἰκείαν εἶναι χρῆναι τὴν ἵδρυσιν τῶν ἱερῶν καὶ 

ἀνάλογον πρὸς τὴν ἑκάστου Θεοῦ ἀρετὴν " οἷον ἐπὶ παραδείγματος, 

"Ασνληπιὸς Θεὸς ἦν ὑγείας, διὸ καὶ τὰ ἱερὰ αὐτοῦ ἔξω τῶν πόλεων 

καὶ ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς τόποις ὡς ὑγιεινοτέροις ἱδρύετο, ἹΜΠΗῚ Ῥτο 

ἀρετῆς ΘΕΣΙῚΝ Αὐτῆοίο]ε5 [οὐ] ρ πῆς νυἱάδθειν ἀρετῆς ΗΕΞΙΝ, 

Ῥ. 240» 8. ὀνομάξφουσιν [ΓΑτλθῖπι δὲ Ὁ νομίζουσιν. 

Ῥ, “40, 8. ἐλευθέραν] Χαπορῇοπ Πιμϊον Τίρτο 1, 2. 

Ἡύρου παιδείας [οΥἹΡΠῚ φιοά {ποτὶξ ἀραιὰ Ῥοχίαβ ἐλευθέρα ἀγορὰ 

καλουμένη, ἔνθα τά τε βασίλεια καὶ τὰ ἄλλα ἀρχεῖα πεποίηται, 

ΟΑΙΝΜ. [πῃ Ῥ 5 Βδοο ρ]οῖϊα Ἰεριατ: ἔνθα τῶν ϑεῶν τὰ τεμένη. 

Ρ. 240, 24«ἁ.ὀὄ καὶ εἰς ἀρχοντας καὶ χη ἃ 5 

ἀπίρσειλι. 
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Ρ. 9540, 28. κλήσεις Υ. γδΙοκοπδεῦ δὰ ΑΥλτποπ. Ὁ, 1527. 

Ῥο 240, 8... ἀναγκαίαν] Α ἃ ἀναγκαίων. Ο τὴν τῶν 

ἀναγκαίων. 

Ρ, ,)ή1ι,2. Νενεμῆσϑαι] 81. Ρ 2. 5. γι1οῖ. μεμιμῆσθαι 

ῬΊῚ͵, Α 1. 2. 8010. 8. Ο. νενεμιμῆσϑαι (Ποὺ Ῥ 4. 

ῬΌ “41, 8, νῦν εεί ἀρπὰ δ εἰ Ο. 

Ῥ, 241,9. ἀργόν] ΓιΔΙαΒΙπιι5 περίεργον. 

ΟΑΡ. ΧΙ. Ρ. 241, 156. ἐκ ποίων Ργδδροπέϊοποπι 6] αν 

Ο. Ιάεπὰ Ῥϑ]ο ροίξ ν, 16 Ῥγο πολιτεύεσθαι [οΥἱρῆὲ πολιτεύσεσϑαι. 

Ῥ, “41, 17. τὸ εὖ] Οἔ, ΒΙοπιβεϊάμππι ρΡ]οίϊατ. δα Αδίοη]. 

Αξαπι. ν. 110. 

Ῥ, 241, ι8, τούτοιν δὲ] [π νεξεσα ΠΡΌτὸ ὃ συμπλεντικὸς 

δέ ποι δχίαϊ εἰ 1ἰὰ πὲ ογαίίο χκαταλληλοτέρα. ΟΑΝΙ. 

Ρ. 241,19. ἕν δὲ τὰς] [,ἅτ1π}0. τπα]εθαΐ ἕν ὃξ ἐν τῷ τάς. 

Ῥ, 241, 20---,2Ζ9. ἐνδέχεται -- ποιητικῶν] Νοίϊ5 ρΡᾶ- 

τοπίποίεος μᾶοο ἰδοϊαῃ! Οογαῖς, δὲ δὲ γν. 29 ροίξ δεῖ ἀε]δνῖ. 

Ἠσοο Ῥοίξουϊιιβ πΟ]] 6 πὶ ἔδοϊπτη. Ὑ. Ὁ. 291. 

Ῥ. “ήι, 55. ἔϑεντο͵]Ί Α 1. 2. ἔνϑεντο. Ῥοίεα Ῥγο ἑκατέρου 

8 εἰ Ο ἑκατέρων ἤπε δαποϊοχιαἴα. 

Ρ, ,χή2. 1. τυγχάνειν] [π νεΐεγθ πῦτοὸ εξ τυγχάνει. 

ΟΑΜ. Βδοβρὶξ μοο 8. 

Ῥ, ,“ή2, 6. τούτου] Τούτου ῥγο ταύτης», Ῥοπέαππι εἴα τπο- 

τππογαὲ 5. δεά τινός ε ποαίσαιπ ΡΟΠΙΥΙ (χορηγία τινός) εἴ 

τούτου δά τινός Ῥεγί πεῖ. 

Ῥ. οή2, 6, ὑπαρχούσης 8 εὲ Ο ἤπε δποίογϊξαξε οὔσης. 

Ῥ. 242) 12. τι γε] γε δἀάϊξαχα εχ Ρὶ 1- 

Ρ. 242, 16. τἀναγκαῖα] Ἴσ, γὙρ. τἀναγκαῖον. ἌΟΡ, 

Ρ, οή2, 16. δικαίας πράξεις αἱ δίκαια. ΒαΙΖιυϑ: 

ὃ. πράξεις" αἵ γὰρ δίκαιαι. ΝΙΠ1] Ορὰς Ππᾶο εἰποπάδίϊοπα, 

Ρ. 2452, 18. μὲν] ϑθοῖπῆε Ο ἤπο οδπία. 

Ῥ, 242, 20. ἐπὶ] 85. τηδ]1} περί. 

Ῥ, 2642, 22. αἵρεσις Ο εχ ϑομποι θυ [οπίθηἑα ἀναίρε- 

σις: ορροῆιιπι δηΐπῃ εἴα τὴν τοῦ κακοῦ αἵρεσιν δἷξ νΘΥΪ15 κα- 

τασνευαὶ ἀγαθῶν καὶ γεννήσεις. Τε ἤπαΠ1 νοσαβη]οσιισα αἵρεσις 

εἰ ἀναίρεσις οοῃδιποπο ερὶ: Αἤῖτ5 δά Ρ]αίοι. [6 565. Ρ. 181. 

Ρ. 242, 28. τὰ ἀγαϑα] ϑεοϊαῇὲ δυμοα]ιπι Ο δὰ Βεῖζὶῖ 

[οἰ θεῖαι. 

' 
ἰ 
ἑ 

; 



ήφο “ ἈΒΙΘΤΟΥ͂. ΡΟΙΠΙΙΤ, : 

Ρ, ,“ἠ5, 1, λαμπρὸν καὶ καλῶς αἰτιῷτο τὴν λύραν 

ϑουῖθα οἵπὶ Ῥ6 λ, καὶ καλῶς αἰτιῷτό τις πὴν λύραν. Ο εχ εππεπ- 

ἀαϊίοπα ΜΙΌΥΘΙ αν, [06ο:. ὙΠΠΠ, 6. αἰτιῶντο. ΝΙαχΘι5. ῬΥῸ 

λαμπρὸν Λάμπρον [ΟΥΌῚ }αθ θα, τηϊποιτα οἱατὶ Πτπτιππὶ 1πῈ6}11- 

86π5» 4π| ἀπάιιπη τπογίπιι5 ογαΐ, Υ. Βεϊζίαμα εἰ Γ,οΠΠπεῖππα 

Ορεοῖσ. Τ. ἈΠΠ. ρΡ. 295. 

Ρ, 243, 4. κατ᾿ εὐχὴν εὐχῤμεϑα] Ο κατατυχεῖν εὐ- 

όμεθα. 8. νεγοὸ οἵτη Βιαϊζίο ν. 5 ἐξ ὧν ἡ τύχη Ῥτο ὧν ἡ τύχης 

πῃ Ῥ 1. 2 Ἱπαυρῖπε Ππᾶβο ΒΙοπα: διὸ εὐχόμεθα τὴν σύστασιν τῆς 

πόλεως τῆς κατ᾽ εὐχὴν" οὕτω γὰρ χρὴ συντάττειν" ἐκεῖνα οὖν εὐχός- 

μεθα ὧν ἡ τύχη πυρία" ἐπεὶ περὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν οὐ χρὴ εὔχεσθαι" 

οἷον πλούτου, εὐκρασίας (εὐπραγίας 3), νίκης, 

Ρ, 245,9. τῷ τοὺς πολίτας τοὺς μετέχοντας] τ 

τὸ τοὺς μετέχοντας ΟἸΩΙΠὮΠ5 τοὺς πολίτας, Ρ3 τὸ τοὺς πολίτας τοὺς 

μετέχοντας. 810 εἰϊαια Ῥ 2, [6 ἴαργα [οὐἱρίο τῷ. Οριϊπθ 

Ῥτ; τοὺς πολίτας εξ ρ]οῇα δα τοὺς μετέχοντας τῆς πολιτείαςς 

ΒΟΥ 6 Ἰρίξασ : τῷ τοὺς μετέχοντας τῆς πολιτείας εἶναι σπουδαίους. 

Ῥ, οἠδ, 12. τ ἀντ τραι Ρχ γίνοιτ᾽ ἂν. 

Ῥ, 245, 12. τᾶ, εἰ πᾶντας -- μὴ καϑέκαστον δὲ τῶν 

πολιτῶν] Ἑογίαϊζε [ἀγ]δς γευθοσαπὶ 1 αἰΠίπρπεπάα εἰξ, πῇ 

ΑἸΠΙποομῖς ποία ρΡοΙδ ραυῃοιίατα μὴ Ῥοπᾶμιν, ΟΑΝΙ. Βεῖ- 

Ζιιὶβ οἵτπὶ ΓΔ πο ροῇ αἱρετώτερον μᾶοο νευρὰ 1πίμα]1: ἀλλ᾽ 

οὐν. ἐνδέχεται. 2 καὶ γὰρ εἰ μὴ πάντας ἐνδέχεται σπουδαίους εἶναι, 

μαϑ᾿ ἕκαστον δὲ τῶν πολιτῶν. 11Π1π4 ἀπιΐεπι ΙΠΙΤΟΥ, ἡποᾶ δοηπεῖ- 

ἀοτι5 ἀ6 ΠΘΙΖῚ1 ταϊοπο 14 [6πΠὲ: Βεϊζίπιθ., αἱ Γατηθίπαπμ 

Γδοιῖπιβ οἱὲ, ποὴ δπιπδάνευ εξ νἱπιη, αοά 1ἰα τε πα παῖδα 

ἴπ ὙΟΥΡ15 μὴ καϑ᾿ ἕκαστον δὲ τ, π.7γ) πᾶπι 101 τερεξεπάπιπ εἴεξ 

ξνδέχεται, ΒΥΑΘΟΙΙΠῚ γΕΙῸ πὸπ οἱξ μὴ ἐνδέχεται, [εὐ ἀεθεθαὶ εἴθ 

οὐ καϑ᾿ ἕκαστον δέ. 864 Υἱῦ ΟΡἤτπι5 Τρία πὸπ ἀπὶτηδάγετχίοταξ 

ὯπΠα ΟἸΠῚ μὴ ἐνδέχεται γερεΐεπάπηπ εἴα εἴ; 1βῖπιῦ ἀ1οῖ ΑἸΠΟΥ 

ῬΊαπο πὸη ροίογαί. Ερο π|}1}} ταμίαν; πᾶιὰ δὰ οὕτως αἷρε- 

τώτερον [ραπάϊοπάπιι οἷ τὸ καθέκαστον. 

Ῥ, 245, 10. οὕτω] δῖ. Α . 2. Ρ., “2. 5. ΓιΑυλ ῖπι5 γ67Ὸ, 

Ἀεϊζίας 5, Ὁ. εἶτα. 
Ῥ. 245; 281. μεταβαλεῖν] Ο μεταβάλλειν. Ὠοῖπᾶάθ Ῥχὸ 

ἔνια γάρ ἐστι τῆς φύσεως, ἐπαμ φοτερίξοντα. διὰ τῶν ἐθῶν 5. τηᾶ- 
» ι ᾿ ὦ »ἷν Ϊ᾿ ε ᾿ ὰ “ νῷ ῳ " 

Ἰεραὲ ἔνια ὃὲ διὰ τῆς Φύσεως ἐπαμφοτερίζοντα, διὰ τῶν ἐθῶν βέλτιον 

ὙΨΌΣ 
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ἄγονται; ἄξρεβαὶ [4]|6πὶ ἄγεται. Ο γεγο 1τία [οὐἱρῆξ; ἔνια γάρ 

ἔστιν ἴδια τῆς φύσεως, ἐπαμφοτερίζοντα δὲ διὰ τῶν ἐθῶν κτλ. 

ΜΙΗῚ 1ἰὰ [οτἱδόπάμπτηα εΠ6 νἱάσθπισ: ἔνια γάρ ἐστι τῆς Φύσεως 

ἐπαμφοτερίζοντα διὰ τῶν ἐθῶν ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ τὸ βέλτιον, 

ΟΑΡ, ἈΠ]. Ῥ, 244, 156. ὥσπερ] ΒαΙΖίς ὅπερ. ; 

Ῥ, 244, 2.0. βουλόμενοι] ιοΙΖίπι5 γο]οθδὲ βουλομένων, 

Γοτῖρπε: μετὰ γὰρ τῶν εἰργομένων τοῦ ἄρχειν ὑπάρχουσι νεωτερίς 

ζειν βουλόμενοι. 

Ῥ, 244, 3237. εἴρηται πρότερον] ΡῬ. 255, 21 [{. 

γῈ.; 244, 58. αἵρεσιν] Α 2 διαίρεσιν. ἸΤΟοϊποοῸ5. Ῥ͵ΤῸ αὐτὰ 

τῷ γένει, τὸ παρεπέ Ρ 2. 6. 4 Ιοῖ., αὐτῷ τῶν γένει Α τ. 2) 

αὐτῷ τῷ γένει τ. ΘΥ1}.,) τῶν αὐτῶν τῷ γένει [Ππρτ., 8. εἴ Ο. 

Ῥ. ,ηἠη. ὅ1τ. οὐδὲ] ΒιοΙΖίηβ οὐδ᾽ εἰ; πάτα εἰποπἀδίϊοπεπι 

Ὑἱοΐοτῖο πϑίοϊο 4115 ρτορίπανεσαῖ. Ὁ οὐδ᾽ εἰ νομίζοι. 

Ῥ. “45, 7. εἴρηται] Του [δορί ἐχραπαίασα ΔΒ Αὐλο- 

616, 810 Ῥ. 178, 24. 

Ῥ. 245, το. ὅπως ἄνδρες ἀγαϑοὶ γίνωνται] 8 πῶς 

ἃ. ἀγαθοὶ γίνωνται. Ο πῶς ἄνδρες ἀγαϑοὶ γίνονται: γε] πῶς ἂν 

ἀγαϑοὶ ἄνδρες γίνοιντο. Νογι Ορῃβ εἰξ, τυ δἰ φηϊα σπιτία ; ἕπως 

επΐα εἷ αποιποάο τεοἸαξϊνατι; πῶς ασποιποάο ἱ{ππ 

ξεγτοραιίνατπ. 1)6 σοπ)μποῖίνο ν. Ῥ. 528. 

Ρ, 245, :56, Τούτων δὲ ἐν ποτέρῳ] δῖ, Ρὶ 2. Θείεοχί 

τούτων δ᾽ ἐν π-. ῬΙο ποτέρῳ Γιατ θίπιι5 τηάῖορθαξ ἐν ὁποτέρῳ. 

Ῥ, ,45, δο. διήρηταί τὸ διχῇ] Βεϊζιίαβ ροίξ διχῇ 125 

ἴοχοταε νόϊεθαὲ ὅ λόγος. 
Ῥ. 246, τ. οὖν ἀνά γπκη] δ᾽ ἀνάγκη Ρ 1. ῬδΔΆΪΠΟ Ρο[ξ ῥυτὰ 

καὶ τοῦτο τὸ μέρος) δηλονότι καὶ τὰς πράξεις δ᾽ κτλ. οἵιπιὶ Θοάδμ 

οοἄϊοα εὲ οὰπα ΑΟἼ, 2 [οΥὐἹρῆτηις καὶ τοῦτο τὸ μέρος" μαὶ τὰς 

πράξεις δ᾽ -α Οτλο δηλονότι. Δηλονότι, φπιοά ΠαΒεπὲ σοίουϊ δα ϊ- 

ἔοτοβ, ἰθριίαυ ἴπ Ῥ 2. 56. Οδιποσαῦῖιβ, Ἀδίζίτις 5 εἔ Ὁ ριυμ- 

οὕ τι ποῖ ἃπίθ δηλονότι [64 ΡΟ πᾶποὸ ρῬατίϊοι]ατα ῬοΠαοσππῆ, 

Ῥ, 440, 190. αἵρεσιν] Ο΄οατη 8 διαίρεσιν. 

Ῥυ246, 16. πάντα] Ἡδιπῆἤιις νοϊοθαξ ταῦτα. 

" 2460, ἜΠ: διαιρέσεις Ο αἱρέσεις. 

Ρ͵ οήθ, 22... παιδευτέον] 85. εξ Ο παιδεύειν παὶ]4 δἷ- 

οἰοχλίαί, 
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Ῥ, “46, 26. βέλτιον͵] Ο βέλτιστον. 

Ρ. 247, 56. ζητοῦσι τὸ] 810 Ρὶ χ.2. 5; φητοῦσι τῶν Α 2585.06.; 

ζηλοῦσι τῶν Α α Ψῖοῖ. 5.01}., 41 ἔάπλεπ ζητοῦσι τῶν Α 2 Ργδο- 

ἔεγτα [6 αϊοϊέ. 

Ρ, 247,06. Θίμβρων] δῖο [οΥἹΡΙΩ͂ οὰπὶ Ῥ σ. 5. Οεξεσὶ 

Θίβρων. - ᾽ 

Ρ, 247,7. Λακώνων]ὔ 5 εἐ Ο ἢἤπεο οδιία Λακεδαιμονίων ἰᾶ- 

οἷΐα [ουρίεσηξ, 

Ῥ, 247, 8, τῆς Λαάϊπιμα ἃ τπὸ οἱ δά ϑομποίάεοσι [επίεπ- 

ἔϊατα. Αἀάϊάιε δαπὶ Ο. 

Ρ, 247. 2ο. ἠσνκησεν] Ρ 2 ἴσχυσεν. Ὠεῖπάκα Ῥτο ἐπὶ τὸ 85 

εἰ Ο ἐπὶ τῷ. εϊΖίιι5 ἀο]οἔμτη κρατεῖν τπᾶ]} 11}, ΝΊΔ]ς. 

Ῥ, 247, “8. ἰδίᾳ} Ατ΄ 2 ἴδια, Απίεα ΡῬτὸ ταῦτα; απο Ῥ͵δ46- 

Ῥεηὲ οοὐά, οἕ δά, Ρ 2 ταὐτά ε ποὺ σβοϊριεηδαμ οσδξ. 

Ρ, χ,ή7, 290. ταὐτὰ] 810 [οΥἱρῇ δποίοτε ιοΐοσιο ῥῬσὸ 60 

απο Ἰεριίαν ἱπ Α 1. 2. Ρ., 2. 8, ταῦτα. 8. Ο, ΒεϊΖζιας οχΧ 

ῬΥΐουα ὙἱἹοίοτιαμπα ν, 2:8 ταὐτά [οΥἹρίασιιπε αἱέοσο ταῦτα (γ. 20) 

ἐἰο]εἰο. 

Ῥ, 248, τ. δουλεύσωσιν] δΊ1Άὁοε Α :. 2. Β΄, 4. 8, Οεἴετὶ 

ἅπάε ἃ Ὑ]Ἱοίΐουιο δουλεύωσιν, Ῥοίεα ΡῬγο ζητῶσι γεπι5 1πΐουΡ 5 

1ερῖὶὲ φηλῶσι, εἴ Ῥ. 247, 50 Ῥ͵ΤῸ πολεμικῶν πολιτῶν, 

Ῥ. ,ήἠδ,2. τὸ δεσπόφειν] ὙγΙοῖ. τῷ ὃ. Ο τοῦ δ. 

Ῥ, 248, 8. βαφὴν] Ιπ Ρὶ χ. 2 ᾿ιᾶθο ρ]οῖϊα Ἰορίξισ : ὥσπερ 
ὃ σίδηρος τὸ λεγόμενον στόμωμα ἀποβαλὼν ἀνενέργητός ἔστιν" οὕτω 

μαὶ οἱ πολεμεῖν ἐθισθέντες κακῶς ἐν εἰρήνῃ διάγουσιν, 

Ρ, γή8, 10. Δεῖ γὰρ πολλὰ] Ηδοο 1ἴὰ νοχϊ Αὐδιϊπαβ: 

Οροτίεε δαΐεηι ταϊ]ΐα ποροξιογιτη ΠΟΡῚ5 οχιἴοσθ, πὲ ]ἰοθαξ 

ἀπ οἷϊο δ[6, 

Ρ, χγή8, 52. σωφροσύνης Ο γΡο[ξ, πᾶπο νοοεπὶ δάδιαϊε 

μετέχειν ᾿ἱππηϊναχα, ϑ8δεα νἱάς Α. δε δα Ουάσατπ. συ. ὅ. 410. 

πῃ τπᾶυρῖπα Ρὶ 9. 5 πᾶδο ρ]οίία Ἰορίξιστ: τὸ δεῖ αἰτιατικῇ συν- 

τάσσεται ἀττικῶς" ὡς τὸ εὐρυχωρίας σε, δεῖ. 

Ρ. 249, 8. ὄντος μὴ] Ο ὄντος τοῦ μά. ᾿ 

Ῥ. 249,0. ἔτε μᾶλλον μὴ] Ο ἐτι μᾶλλον αἰσχρὸν τὸ μή. 

Ῥ, “249, 1ο. χρῆσθαι] Ἱπ ὈῬ 5. 8 ροῇ Ποῦ νευριπι 16ρ]- 

ἴμΥ τοῖς ἀγαϑοῖς. 

εν 



[18Β. ΥΠ. ΟΑΡ. ΧΙ]. 4453 

Ῥ, “49, 16. γενέσθαι] '᾽Ο εχ 8 [ἐπίθημα γίνεσθαι, 8. τηα- 

1Ιεθαὲ διὰ μιᾶς τινος ἀρετῆς. ϑεά τινὸς ΟΠ Υἱ Ῥχοππποῖαπ- 

ἄππα οταΐ, 

Ῥ. “40, 17. μείζω τε ἀγα 84] Ῥο[ ἀγαϑά νῃ]ροὸ [δαπππέιτ 

ἦ τὰ τοῦ πολέμου 'π46 α Υ]ἹοΐοΥ ἐδιπροτε; [δ δρίαπε πδᾶθο νευρα 

40 1. ὅ. ΑἍ 1. 2 εἴ ἃ ϑερυϊναάδθ, πὲ υἱάδέμισ., οοάϊ θη; ἷπ 

Ῥ 2 δρραγεπὲ απιάθπι, [εἀ ἴμπργα [Γουϊρία τὰ πὲ ργὸ ρ]οῖϊα μᾶ- 

Βεδβ; τοῦ πολέμου δὰ τὴν τῶν ἀρετῶν ρογέϊπεοραϊ; ἸριίαΥ ν, ᾿8 

ΡοΙ 2) τὴν τῶν 1πίογα, 

Ῥ, 240, 106. ἀρετῶν αἱρετέον] Αἱρετέον δάαϊαϊ. φιοά 

ΟΠΆΙΙΠατη οταΐ ῬΥΟρΡίοσ Πιμι]θια 1 ογατιτα ἀποίμιπι, 4πῖθιι5 νο- 

ΔΘ Ά]τ πα Ῥτοχίπιθ αἀπέβοθάθηβ δχαγζαΐπτη αταΐ. Ὁ ἴΐα: ὅτι ὃξὲ 

μείζω τε ἀγαθὰ ἢ τὰ τοῦ πολέμου ταῦτα, καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τὴν 

τούτων μᾶλλον ἢ τὴν τῆς ἀρετῆς αἱρετέον. 864 ὈγΥϊππη ΠῸΠ ΟΡτς 

ααδὲ πὲ μᾶλλον δἀάεγείαῦ, ν. Ρ. ὅδ8: ἀεϊπάθ πὸπ εγαξ τππ- 

ἰαπάτι5 Ῥ]ΠΓα]15; αἱ ἀρεταί [πηΐ ἀνδρία οἱ καρτερία. ΒαοϊΖιι5 1ΐα 

ΠΟΥΤΊΡΙ νο]εθαῖ: ὅτι δὲ μείζω τε ἀγαθὰ ἢ τὰ τοῦ πολέμου ταῦτα 
(ίο. τὰ τῆς εἰρήνης) καὶ μᾶλλον αἱρετέον ἀπόλαυσιν τὴν τούτων ἢ τὴν 

τῶν ἀρετῶν ([ο. τῶν περὶ τὸν πόλεμον) καὶ ὅτι δι’ αὐτὴν (Ρεσ [6) 

Φανερὸν ἐκ τούτων. ΘΠ]! οΥπ ΥαΙΟΠῈ ΠῚ ἸηΐαΥα ϑαραϊγθάα δὲ Οδ- 

ἹΠΟΥΤΔΥ5. 8. νοτῸ ἴἰὰ ἐπεὶ δὲ μείζω τινὰ ἀγαθὰ ἢ τὰ τοῦ πολέ- 

μου, ταῦτα ([ο. τὰ μείζω) καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τὴν τούτων ἢ τὴν τῶν 

ἄλλων ὅτι αἱρετωτέραν εἶναι δεῖ, καὶ δ αὐτὴν, Φανερὸν ἐκ τούτων, 

Ρ. 249, 2. Πῶς δὲ] Ηἰξ5 νουθὶς πογὰ [6οΐο οχάϊειῦ 

ἡπ Ρ 5. 

Ῥ, 240, 24. τῷ λόγῳ πρότερον͵ πρότερον ἀεεΠ ἱπ Ὰ ᾿ 

«. Απίεα Ῥζῖοὸ παιδευτέοι 8 οἱ Ο παιδευτέον πα διοίοτιξαίο. 

Ρ. 249, 27. διημαρτήκέναι τὸν λόγον] ὅ810. Β΄. γα]- 9 9 Ύ 
8ο Ῥο[ διημαρτηκέναι αἰ πὴξ καὶ ΘΟρΡ Δα. Ο πηα]ϊξ τὸν λόγον 

ε 

καὶ τ΄. β. ὑ. 

Ῥ. 249, 988. διὰ τῶν ἐθῶν ὁμοίως ἦἧχϑαι. 1 καὶ 

διὰ τῶν ὁμοίων ἦχϑαι; ἴπ πηδΥρῖπα ἴδτπει διὰ τῶν ἐθῶν ὁμοίως 

ἧχϑαι. ΑΙ. 2. Ρ 2. ὅ διὰ τῶν ἐθῶν ὁμοίων ἦχϑαι. Ὑ]οίοτίιις, 

41 ποίγαιη Ἰοοίϊοποπι ῬΥΐτπιδ, πὲ Ραΐο, γῥγχδρίπαν!, ἰΐα: 

γα ἴῃ ΘΧΟΠ5 αΙΒιιδάδπα ΠΙΒΥῚ πο ὁμοίων Ἰοραίαν ραΐτίο 

Οαίι ΠΙΠΊΘΥΟ τηπ] ἘΠ ππ 4115, απιᾶπι Ἰδοϊϊ ποτα [δα αἰ αν νοι 

ἔχαϊδιῖο.» π᾿ ΟΣ 115 οαἰαληο δχαγδιῖβ οἴϊοπαὶ ὁμοίως, ΕΠῚ απο 
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Ἰοοῖι5 Οὐ ἶδ ΟὈΙΟΈΥΙΟΥ, «πο ἔξοϊ! οἰΐατα (πὶ [Δ]10.) ἋΣ Ἰδοῖο 

ἱποοτία πὲ. Νοὴ Ῥίαπε δἰϊᾶπι ῬουΓρΙ ον πᾶς Ὑἱ5 πο ο 6 

πὶ ροῆγεχηὶϊ ν Υθ1, ναϊθαΐπε ἦχϑαι 1πΠ1Πππξατη εἴα σα ποῖα δξ 

4πᾶῇ ἱπίογπιαίαιπ , πΐ ἀγωγὴ ὙΟΟΔΙαΥ ἀπ 1 }Π1Ὸ ῬΊΙΟΤΟΥΙΙ., ἃΠπ 

Ῥογάποίαιη δά υἱάηι δὲ Ῥεσοαίπι,ς Ὁμοίως ἦχϑαι διὰ τῶν 

ἐθῶν εξ: εοἄθηι Ῥευάπιοὶ ᾿πουϊθιῖ5, 4ὸ Ροσαχη δε ἡ βελτίστη 

ὑπόθεσις. Ὑ. ὕδοοββ δὰ Α0}1}], Τ. Ρ. δ90ι. Ομποά [δαχϊξασ δή 

ῬοΙδ φανερόν ἀεεοίξ ἴπ Α 1- 2. 

Ῥ. ς“ή9, 80. τὸ τέλος ἀπὸ τινὸς ἀρχῆς ἄλλου τέ- 

λους ΟἸαγῖας ἀὐχίῖῆει! τὸ τέλος (τῆς γενέσεως) ἀρχή ἐστιν ἂλ- 

λου τινὸς τέλους; αἴαπιδ ποὸ αἰϊάοτα τέλος ες τὸ τέλος τῆς Φύ- 

ὅεως ἴο. ὃ νοῦς. ᾿ 

Ῥ. “50, 4. καὶ τὰς ξξ 

μὸν] 8. ἴα ἐγαπβ]ο αν} γευθα γ ο] ρα; ὧν τὸ μέν ἐστιν ὄρεξις τὸ 

εἰς τὰς τούτων δύο τὸν ἀρι- 

δὲ νοῦς" καὶ τὰς ἕξεις τὰς τούτων δύο τὸν ἀριθμὸν. Νοπ [δα ποτ. 

Νατα ὈΙπὶδ ῬΑΥ θ᾽ τὸ ἄλογον οοπίξαξ, ὈΙηῚ5 δἰδιι τὸ λόγον 

ἔχον. ΟἿ. Αὐῇοϊ. ΕἸ. Νίοοιη. 1, 18. 

ΟΑΡ. ἈΠΙῚ. Ῥ. 280, 290. νομεϑετεῖν ταύτην] 5104 χ- 

5. Ριχ. ο; δ; νομοθετεῖν. περὶ: Ὑ τοῖς ὙΠ... 8: Ὁ. ΟΕ Ῥ.: 555, 

52. τοὺς δὲ νεωτέρους οὐτ᾽ ἰάμβων οὔτε κωμωδίας ϑεατὰς νομοϑεςν 

σἡτέον, ΤΌΣ ἔδιπδιι ϑετέον Ῥ τ μαβεξ, 

Ῥ. 250, 41. τοῦ 2ν] Ρ ἡ τοῦ συξῆν. 

Ῥ. 251,1. τὸ πάρεγγυς} ΤΆγΔΙ]λπς5 τὶ πάρεγγυς ; Τπᾶ]6. 

Ῥ, 281, 6. τῶν γεννωμένων] Α κα τῶν γενομένων, 

Ῥ. 281, 1.:. πρὸς τὴν τεκνοποιίαν] Αἀάιϊαὶ τοι τη 

ΣΡ τς 9. δ, 

Ῥ, 251, 12. ἔκγονα μαὶ ϑηλυτόκα]Ί δῖο Ρ χ, Οεΐξοχὲ 

ἔγγονα κ, 3. Οδπλθσαυλιβ νό] ρα! ϑηλύτοχα; Ο ΓΟΥΙΡΠΕ ἔχγονα 

καὶ ϑηλύτερα. 8ὃ. ΟἸππίὶπο Δ᾽ θητπη οἷ ἃΡ Ποὺ ἴοοὺ ϑηλυτόχκα 

ΔΥΒΙ σδαγ, Υ. πε δὰ ν. 26 ποίδνϊπλι8, 

Μ. 261) 156. τῶν πόλεων͵] [π Ρ1 ροῇ πόλεων ἱπέογγαϊ- 

1ατα; ἀοϊηάθ ἴπ δοάθτα [δαιιίαγ ἐπιχωριάξει, π τπαᾶΥρὶπθ γ8- 

το: ἐπιχωριάζετο. Αἴηπα τϑοϊρι πάχη οὐαὶ. ἐπιχωριάξει, φποᾶ 

ὩΠΙῸ6 νογαη, Ῥχο τὸ νέους συξευγνύναι Ῥ 5 τὸ τοὺς νξους σ. 

Ῥ. 251. 17. αἱ νέαι] ΒΡ. ἐνιαι. [ 

Ῥ. 261, 10. τὸν χρησμὸν] [π πχᾶγρὶπε Ῥ Σ, ῬΕΥΟΡΡΟΥΞ 

ἔπη Γοσυαΐαπι ΠΟ} 15 οἷδ πο Οὐδοα]πσα; μὴ τὲ (Π0) μνενεας (Π0) 

“Δ χα. 
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ἄλονα 1. 86 μὴ τέμνξ νέας ἅλοκα: ποΙὶ Γμ]οι 9 ἸΠΌΥΪΙΠΙΘΥΟ 

νἱτδὶπὶ (νέᾳ) 4πᾶο ποπάπιηι ᾿πδέατᾶ εὐ νἴΐζο τνεὶ μὴ 

τέμνε νεᾶς ἄλοκα πο] [ἀ]Οτι5 ἱπρτλποχο πονᾶῖ]ῖ. [ρἱμαν 
ἀϊὰ Τουίαα μαρεραὲ ογδοιιπτα: ᾿Αλλὰ νέας, Τροιζήῆν) ἁλονὰς 

μὴ τέμνε βαϑείας; νέας Ἰρίτατ δα τὸ γαμίσχεσθαι τὰς νεωτέρας 

Ῥετέπεῖ; νεᾶς γεγο δ τὴν τῶν καρπῶν κομιδήν. Αἰᾳὰθ Ἴτοε- 

ΣΟΙ 1ἰα πὲς] Ἔχουτιηΐ ογὐδθα!ππα απαῇ νεᾶς ἀλχιθε ἀππσα 

νέας Ῥτοπιηΐαίζεξ: 

Ῥ. 461. 22. κομιδὴν] Ρ 1 συγκομιδήν. 

Ῥ. 251, 20:» σπέρματος αὐξανομένου 510 Ἀ πο 5ι 

Ρ τ. 8.01Ρ.; σώματος αὐξανομένου Ρ 5. 5. 1π τπᾶτρῖπο Ρ 2: τοῦ 

σπέρματος ἦν γεγραμμένον; 1π Ἰπᾶτρίπο Ρὶ 1: ἄλλως" τοῦ σώμα- 

τος, ϑεριϊνεάα οἱ ὙἹ]Ἱοίουτια ᾿ποπποσιπὲ, πὶ ΘΟΕ ΙΟΙθ 15. Εἰπθπ- 

ἀα115 γοσαθι!α τοῦ σώματος ἀδεῖζε ῬΙαπα, 1ἰὰ πὸ δοοῖρὶ ἀεβϑαΐ 

ἰαπιαθατη [οΥὐἹρέπτ πὲ νέου αὐξανομένου. Ὑ146 πατπ [οἸἹρίετιξ Αὐσλ- 

ἤροίθ]ες ἐὰν ἔτι αὐξανόμενοι ποιῶνται τὴν συνουσίαν, Ααἂ πληϑύον 

εχ σώματα [ΡὈΙε 5 σῶμα. δεᾷ ἱρίο [αράπριιο. Οἱ, Αὐἱῇοίεὶ. 

Ηϊῆοτγ. Απίμα. ὙΠ], 1. μέχρι μὲν οὖν τῶν δὶς ἑπτὰ ἐτῶν τὸ μὲν 

πρῶτον ἄγονα τὰ σπέρματά ἐστιν" ἔπειτα ὃὲ γόνιμα μὲν μικρὰ δ 

καὶ ἀτελῆ γεννῶσι καὶ οἱ νέοι καὶ αἱ νέαι «- καὶ τὰ σώματα δὲ αὐ- 

τῶν ἀτελέστερα γίνεται ὡς ἐπιτοπολὺ καὶ γηράσκει θᾶττον; ---- Νῖεσ 

τὰ δὲ τρὶς ἑπτὰ ἐτὴ αἱ μὲν γυναῖκες πρὸς τὰς τεκνογονίας ἤδη εὖχαί- 

ρῶς ἔχουσι, οἱ δ᾽ ἄνδρες ἔτι ἔχουσιν ἐπίδοσιν. Ἔστι δὲ τὰ μὲν λε- 

πτὰ σπέρμασα ἄγονα, τὰ δὲ χαλαζώδη γόνιμα καὶ ἀῤῥενογόνα μᾶλ- 

λον, τὰ δὲ λεπτὰ καὶ μὴ ϑρομβώδη ϑηλυγόνα, 

Ῥ. “861, 51. ἢ μικρὸν] Ἑχοιαϊίτε δ]ϊααϊα ορίπδειν Ο: 

πλείω νε] ἐπέκεινα ν6] ἰα16 δἰϊχαϊα, [Γιατ πτι5 Ρ]απ6 οταῖῆὲ ἢ 

μικρόν; ταὶ] νοτὸ ροΙ πληϑύον ἔτι ̓π Ιου όπάα οἵα νἹἀθπέασ ἢ μικρόν: 

Πεϊημάβ ῥσὸ τοσούτῳ Α..2. 4.5 δὲ τπᾶῦρο κυ τούτῳ Ῥυδθβρεπέ: 

Ῥ. 251, ὅ2.ὡ ἀκμάξουσι] ἴῃπ πηαΐοτα ματία ΠΡτοσισα οἂ- 

Ἰᾶύῆο δχδυδίοσισ μι [ουὶρέμσπ εἱξ ἀχμάφουσα; πὲ γτείροιδαξ δο- 

Ραΐαε, 4πᾶ6 σύζευξις νοοαΐα ΔΡ ἰρίο {μῖ:. ὙΠΙΟΤ, ᾿Ακμάφουσοι 
Ῥά. 6. Οείεσὶ ἀκμάζουσι. Ῥά]ο Ροίξ ἡ σύφευξις [οχἱρὴὲ Ο οὰπ 

ϑοηποῖάοσο. 

Ρ, 282, 6. ἀρχομένης] Α 1. 4 ἀρχομένοις. 

Ρ, 282, 4. γένεσις} εϊχίας οατὰ Ζυνίπροῖο Ῥυδοζουθϑ 

δαξ γέννησις. 
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Ῥ, 262, 7. χρόνοις δεῖ χρῆσϑαι ΣῪ Αἰ Σ χρόνοις 

ὡς οἱ πολλοὶ χρῶνται καλῶς καὶ νοῦν ὃρ. 

Ρ. 252, 8. τὴν σ. ποιεῖσθαι ταὐτην ῬῚ ποιεῖσθαι 

τὴν συναυλίαν ταύτην. ῬδῚ110 ρῬοίξ ῥγο Δεῖ δὴ Ο Δεῖ δέ εχ τχϑῃ- 

ἐξ γοίευὶβ ἱπίευρυε δ. 

Ῥ, 2852, τά. μάλιστα Ο μάλιστ᾽ ἄν, Νοπ ορἕϑ εξ. 

Ῥ, 252, .8. γεννωμένοις Α 42 γενομένοις. 

ῬΡ. 262, 16. παιδονομίας} Ῥ 1 παιδείας; 1π πηδΥρὶπθ 

σαιδονομίας- 

Ῥι. ,2ὅ2, 18. οὔτε πρὸς] Ο οὐδὲ πρός. Απέοα ῥχὸ εὐεξίαν 

Ῥ.: ἀξίαν; [εὰ ἱπ τπᾶαγρὶπε εὐεξίαν. 

Ῥ, 252, ιθ. κακοπονήτικὴ Ὁ κακοποιητικὴ Ὠθν4]]. κακο- 

πονητικὴ ΟἸΠΠ65 ἔατηα ΘΟ 065 πα ΠΠ ΓΟΥῚΡῊ απιᾶτηα γεΐθσες οἀ 0168. 

Ῥ, 262, 2. πρὸς ἕνα μόνον Ο εχ εππεπάδεοπε ϑομπεῖ- 

ὍΕΥῚ πρὸς ἕν μόνον. ἅ 

ἭῬ., 252, “5. ἐλευθέρων Ῥ 4. Α 1. 2 ἐλέυϑερίων. 

Ῥ. 252; 52. 2555) 1. τὰ γεννώμενα] ὅ1:0ὃ"Ἐ.. δ. 8.0; 

ΟΕ ΤΙ οατπ Α 1. 2. γενόμενα. 

Ρ, “56, 2. γινομένων] Ρ 85 γεννωμένων. Ἀεοΐα. 

Ῥ᾿ δῆ, ὁ. τῶν ἐϑὼν)] δὶ. ἊΑ1..». ΒΤ, Σ δ σον 

ἐονῶν Ὑιοῖ., 501Ρ, 8. 

Ρ, “55, 6. 6. ὡρίσϑαι γὰρ δεῖ] 816 οἵπὶ νεΐετε 1π- 

ἐογρυεΐα ῬΥΙπλι5 [Γουῖρ πὲ Ὑ]οΐουτι5. ϑδϑοιε Γαπὲ 501}. εἰ 5. δεὰ 

Α τ. 2 ΒΡ 2. 5. 4. 6 ΕΕ Ρὶ α τηᾶῦρο ὥρισται γὰρ δή. Ῥχ ὁρισϑῆ- 

ναι γὰρ δεῖ, Ο ὡρίσθαι γοῦν δεῖ. Γιατηῖπιι5 ἀε]ογὶ 78{ΠῚ γάρ 

Ῥαυομ]απι. Δὰ διὰ δὲ πλῆϑος τέκνων 6Χ ν. 5 τεροϊοπάπιπ ογαξ 

ἔστω νόμος; ἰριαῦ πὸπ ΟΡ εἱξ πὸ Ἰδοιιπαθ ποίδιπ Ῥοπᾶξβ. 

Ῥτο τεκνοποιίας Υ. 6. γϑοϊριθπάϊτπ δὐαξ παιδοποιίας 1ά ηποὰ 

Ῥύδεθεὶ Ρ δ, 

Ρ, 255, 7. συνδυασϑέντων͵] Ὁ τῶν συνδ. 

Ῥ. 255, 8. τὴν ἀμβλωσιν] 'ίαγρο Ρ 5 1ἴὰ: τί λέγει ὃ 

δαιμόνιος ἐν τούτοις: [ΟἸ]]οοῖ 1{6 ἀθογχίμππι γ]ο]οπίαπι τα 

Ὁ Αὐιέοίε]α οοπητπ θη ἄατ], 

ΘΙ δ, Ὁ. 1} ἈΡεΙ ἃ ὃ 5. 5. Ἃ σον: 

Β͵ 265, 16. γηρασκόντων] 810 ΚΣ; 1π χηδύρῖπο ἴδπποπ 

γεγηρακότων πῇ οΕἰΕΥ1, Οἱ, Αὐἱοῖῦ, ἀθ Ἰοπρ. εἰ ὕχεν. υἱΐ. ο. 8. 

ἀνάγνη τοίνυν γηράσκοντας ξηραίνεσθαι. 
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Ρ, οδὅ, “56. πρὸς ἄλλον] Ρ. καὶ πρὸς ἄλλον. δεά 

Ἦδεο Ῥογέϊπευθ δ ῬΡΈΘΥΟΥΠ ΔΙΊΟΥΘΙῚ 781π ἔἀρσὰ Ὁ. 556 πιοπ1- 

ἔμπα ἃ τπὲ εἰξ, Αὐϊἤοιοὶοβ απίπα 11, 7. Ρ. δι, 27 ἐΐᾶ περὶ ἧς 

(τῆς πρὸς τοῖς ἀρῴενας ὁμιλίας) εἰ Φαύλως ἥ μὴ Φαύλως, ἕτερος ἔσταε 

τοῦ διασκέψασθαι καιρός. ἴπ Ῥ 5 Πδεο ρΡ]οίϊα Ιϑρίμιγ: ἐνταῦθα 

κωλύει ἑτέραις συνέρχεσθαι γυναιξὶ μετὰ τὸ ὅλως γαμεῖν" ὁμοίως δῈ 

μηδὲ τὴν γυναῖκα ἄλλω μοιχεύεσϑθαις 

ΟΑΡ. ΧΥ͂. Ῥ, 255, 562. Φαίνεται δὲ1 Α 1. 2. φαίνεταΐ τε. 

Ῥ. 254, 2. ἄγειν] [ἰὰ Ρ χα; ἀεὶ Ρ 2. 5. Α 1. 4. εἰσάγειν 

ΘΕΊΟΥΣ ἱπάδ ἃ Ὑἱοίοχιο; ἀσκεῖν Ο, 5" 

Ῥ, ο“δή, 6. γάλακτος πληϑύουσα τροφὴ] Ρ..5. ΑψΣ 

3 γὙ. πλήϑουσα τρ.; πλήϑθυουσα΄ οί. οατα Ῥ 5, πἰ νἱἀεξαγ. 86- 

οαἱὰ [ἀπὲ ὀεΐοσὶ. Τάλαντος πληθύουσα τροφὴ εἰξ οἰθιι5 ΙδΔοΐατοιιβ 

(π]]ομῖρα ὅΡ616), ἀοινοτέρα ΨΕΥΟ 411 τηϊπιι5 Πὲ νἱποῖι5. [ἃ 

ῬΙαῖο 1 6ρ8. 11. Ρ. 666. παῖδας μέχρι ἐτῶν ὀντὼ καὶ δέχα τὸ πα- 

ράπαν οἴνου μὴ γεύεσθαι, 

Ρ. 4254, 4. Ἔτι δὲ καὶ] καὶ ΔΡεΙ δριᾷά 85 εἰ Ὁ. 

Ρ. ,2δή,6. διαστρέφεσϑιαι) Ῥ.. διαφέρεσθαι; π᾿ τιᾶῖ- 

δὶπε διαστρέφεσθαι. 

Ρ. ος5ή,7. ἁπαλότητα]Ί Αι ἁπλότητα, 

Ῥ, 2δή, 8. ὀργάνοις τισὶ μηχανικποῖς] »Ο.Π15 δ 11- 

ΘΙ Δθι1]115“ 5 πὶ ΟΔΙΠΟΥΑΥΙΙ5, [ΘΥΡΟσαγ15 πὲ ὙΙΟΙΟΥ 5 Ραίαθαδξ 

7600]1, ΝΙ, γαττοπα ἀβ Ππρπα 1αἱ. ὙΠ], 5. 

Ρ. 2584, τά. μικρὸν] [πῃ Ρά ἴαρτα [οὐἱρέπιτπι ψυχρόν. Πεῖτι- 

0605 Ῥτὸ ἀμπισχεῖν ατοά Ῥγδοθεηΐ ομπππαβ ἔδιπ τη ΠΓΟΥΙΡ Σ 

οοὐϊοες 4πᾶτῃ εαἀϊ οη 65 γείοσεϑ. Ὁ δὲ 8 ᾿πᾶ]6ὲ ἀμπίσχειν. 

Ῥ. “54,15. Ἀελτοῖς} ΟΕ ΒΙπποκη ἀπᾶ]. νεῖ, Ῥοεοξ. 1Π|. 

Ῥ. τθο. ΧΧΧΙΙ. Ἐριργασασπα 101 ἃ Βυμπποκῖο δἀϊξαηχ ἢο μαρεξ 

δὰ γευθιτπ ἴῃ οοὔϊοα Ραυϊῆπο 1778. ΕῸ]. 258 χ. 

Θαρσαλέοι Κελτοὶ ποταμῷ ζηλήμονι Ῥήνω 

Τέκνα ταλαντεύουσι καὶ οὐ πάρος εἰσὶ τονῦῆες, 

Πρὶν παάϊν ἀθρήτωσι λελουμένον ὕδατι σεμνῷ " 

. Αἶψα γὰρ, ἡνίκα μητρὸς ὀλισϑήσῃ διὰ κόλπων 

ΝΝυπίαχον πρῶτον προχέει δάκρυ, τὸν μὲν ἀείρας 
ΓΝ »Ψ ΄-- - εν "ὦ φὰ 9. ..4 , 

Αὐτὸς ἐπ᾿ ἀσπίδι 9ῆκεν ἑὸν παὶν οὐδ᾽ ἀλεγίξει " 
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Οὐπω γὰρ γενέταο Φέρει νόον, πρίν γ᾽ ἐπαϑρὴση 

Ἐεχριμένον ἀονηροῖθιν ἐλεγχιγάμου ποταμοῖο, ἷ 

Μὴ δὲ μετ᾽ Εἰλείθυιαν " ἐπ᾿ ἄλγεσιν ἄλγος ἔχουσα 

Μήτηρ, εἰ μαὶ παιδὸς ἀληϑέα εἶδε τονχῆα 

Ἐχδέχε ται τρομέουσα τιμήσει ἄστατον ὕδωρ. 

ΟΓ, Νοππὶ ΠΙοηΥΓ. ἈΧΙΠ, οϑ. ἱῬῆνος Ἴβηρ βρεφέεσσι κορύσδε- 

ται, ἀλλὰ δικάζων | καὶ κρυφίων ὠδῖνα διασχίζων τοκετοῖο κτείνει Ξεῖς- 

γα γεένεῶλα, ΧΧΧΧΥ͂Ι, δή. βάρβαρα ϑεσμὰ Φέρουσαν ἐπολβίζω 

,χϑένα Κελτῶν Ἡΐχι νέων βρεφέων καθαρὴν ὠδῖνα διδάσκων, Ρῆνος 

ἀσυμαύτοιο. Θεμιέτοπόλος Σονετοιο ΑἸβατος ἀγνώστοτο. νόθον “γενδς οἷς 

δὲν ἐλέγξαι. Ιθογίοιι5 ἀἸοῖ ιν ἈΠ Θμτ5 ῬΥΟΡΙΘΥ ΘΟ] ΠΡ οτοβ. 

Ῥ. “84; 18. 16. εὐθὺς ἀρχομένων βέλτιον μὲν Ἐ9|- 

ζειν] Ηδθο ἀεδίμπε π Ρ 4. Ῥγο ἀρχομένων Α 1. “, ΡΒ 5, δ ἀρ" 

χομένῳ. ϑΥΠΡαΥρΡῖθ5 τπα]οραὶ ἀρχομένους. Νοπ Ορι οἰ. 

Ῥ, ,264, 2ο. καὶ τὴν ταύτῃ! Ῥ ἀ καὶ τοὺς ταύτην, Ῥ 5 

καὶ ταύτῃ, 

Ῥ, 28δή,) 21. οὔτθϑ πω] 8. οὐδέπω. Απῖδα ῥχὸ ἐχομένην Κ 4 

ἐχομένων. ; 

Ῥ, “δή, «4. δεῖ τοσαύτης Α Σ. 2 δεῖ ὃς τοσαύτης. 

Ῥ, χδή, “9ο. λόγων] Αα λόγον, 

Ῥ. 254, δι. δεῖ τὰ τοιαῦτα͵] 8. πτηδ]α- δεῖται τοιαῦτα; 

Ῥ. “85. 2. σπουδασομένων͵]Ἵ ϑῖο ῥχίχππβ σοχτοχὶξ Ὁ, 

Απιοὰ ἴπιὶ σπδυδαφομένων. Ῥ 5, ὁπουδασθησὸμένωνγ ἀξ ΙοΡ6Π- 

ἀππηι εἴα οοπ)δοογαὶ Γαι Β᾽π115. Υ 

Ῥ᾿ “85, ὅ. τοὺς κλὰνϑ μοὺς Ασεϊοαϊας ἀΠο δῇ α 1. 2. 

Ῥ, 255, 4. ἐν τοῖς νῦμδις} ῬΡΙαϊοπεπ ἴαπρὶ χποπαὶξ 

Οατπογανιπβ; 1666. ὙΠ|. Ρ. 702 ἃ. ΝΊΠΙ Ῥοῖτ9 Γαδοο5 1ἢ 

αὐπΐπιο παρα Π 6 νι ἀθίαῦ ΑσιΠοίθὶοϑ, 

Ῥ. 255; 5. γυμναδιίὰ] 8 εἰ Ο κἀ πιοηΐεξῃ Βι εἰζὶ γὺμνά- 

εια οὐπῖτα οοάϊοπτη δὲ δα οππῖπ νοΐοσατα διιοϊοτ ἑάξθιης Οἷς 

Αὐτῆοι. Τοόρῖο. 1, 2; γυμνασΐα ποὸπ ἢ πῆ πιαθ οί δ 8, 

Ρ. 258. 12. ἀκουσμάτων] Ρ καὶ ἸπΔΥγρῸ πραγμάτων, 

Ῥ. “56, τό. τῶν ἀνελευϑέρων] δίο Α “. 2. 8. Ο; 6. 

ἔδυὶ οι Ῥ σ᾿ δραμάτων ἀνελευθερίας. Ῥ 4 τῶν ἀνελευϑερίαν, 

Ρ. “55, 15. 16. ἐκ τοῦ γὰρ] 58 εἰ Ο ἐκ γὰρ τοῦ, Απίοᾶ 

Ὅγτο ὥσπερ ἄλλο τι Ο δά [επίομἐίαπι [απ θ᾽ πὶ οὲ ΠΘΙΖΙΙ [ΟΣ ΡΙΕ 

εἶχερ ἄλλο τι. 

ΜΞ 
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Ρ. 4265, 0, ἐλεύϑερον͵] Ο τὸν μὲν ἐλεύϑερον μέν. 

; Ῥ, 250, 22ὥ. καὶ πληγαῖς Ο δὰ πιεπίειη ϑομπεοίβεσὶ 

Πᾶθο νευρὰ [6ο]αῆί. ϑδεά ἡπαθ ἤπὲ ἀτιμίαι ἀνελεύϑεροι ἀοοοίαγ 

ἃ ΜΙοίοτο ἀβ βοπὶβ ἀαπιπαΐ, ρ. 105; Ῥγοπὶ θοθαπέμν δ πιδιπο- 

ΑἹ ᾿πίατπθϑ ἃ ἱεροῖς; δημοτελέσιγ ἡποΟΥη ΘΧΡΕΥῚΒ οσᾶΐ ΟἹππῖβ 

ἴουγούατι ἔπυθᾶ. ; 

Ρ, 288, «6, λόγους] Οτύπους Ῥγορέεγ ἄγαλμα αποὰ [Γἐητ|- 

ἔπ Υ ΠΟΙ ΟΡιι5 εἷϊ; λόγοι ἀσχήμονες Γαπὲ 11806111 “᾿ποοὶ οἱ ρᾶ- 

 ἘΠΙοΙἤτη:, Ῥοϊξεα ὕτὸ ἐστῷ Α τ᾿. 2 ἐστί. 

ἢ 

Ν 

κ 

᾿ σὰς ἔτι τὴν ἱκνουμένην, πιὰ [αἰϊ5 ραΐεξ ποὺ εἴθ δἀάϊίαυπθπέιπι 

Ῥ, “65, 90. τωϑασμὸόν Υ. ϑομποῖίάευι δἀὐάοπάα Ὁ. δ09. 

δὲ ΟΥ̓ΘΖΕΥΙ ϑυιηΒΟ] σα ἢ], Ῥ. 112.) 41 ποίγυμη Ἰοοπτη π6- 

ἜΙΠΕΧΙΣ. Ργο τωθασμὸν Ῥ ἡ ϑασμον 1πίεγναϊ!]ο ρῬοι τὸν τε]ϊοῖο, 

Ῥ. 265, 50. τούτοις] 5 δὲ Ο οἵἵχπ Βεϊζίο τούτους. 810 

εἰϊᾶτα Ῥ 5, πὲ νειν. Ῥοίξεα ῥγὸ ἀφίησιν Ρ 4. παρίησιν. Οο- 

Ταὲϑ [οὐἹρῆὶ ἐφίησιν. Ἠδοδριίίεια εἰ ἱρία πρὸς ὃὲ τούτους, ἢ α]1- 

4115 οοάεχ ρῥυδεβεσαεὶ, Ῥοῇ ὁ νόμος να]σο παρὸ [6 πθθαηξῃτ : 

τοὺς ἔχοντας ἡλικίαν πλέον προσήνουσαν, ατπᾶ6 διιοϊοτιίαῖα ΑΙ, 2. 

Ῥ 5. ὅ. 4 ἀε]ενὶ. [π Ρ σ ἐΐα Ἰερππίῃσ: τοὺς τὴν ἡλικίαν ἔχον- 

ΟΠἸΔΙΙΟματτι5 [οΥ]Ρᾶ6. Ναπι [ΠπρΥ. τπᾶΥβὸ ῬΥῸ 115 παρθϑὲ: τοὺς πρε-. 
᾿ ; πνΎΣ ς ἐς 
“ σβυτέρους. ῬΥΟ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν Ῥ 4 καίπερ αὐτῶν. 

' 

᾿ Ῥ, 3266, τ. νομοϑετητέον] ὋὉῬ λ δϑετέον. Δ΄. ἰαταεη Ῥ. 

250... 20. 

Ῥ, 266, 5. τοῦτον ἐν παραδρομῇ πεποιήμεθα τὸν 

λόγον] Ρ χα ἐν παραδρομῇ τοῦτον πεποιήμεθα τὸν λόγον. 

Ῥ, “66, 6. ἐπιστήσαντες] Α 1. 2 ἐνστήσαντες. ῬδμΪο 

᾿ νοῖ Ῥτο διορίσαι Ἄ1..0 διωρίσαι, 

Ῥ, “66, 7. πδωτὸν] Ο προτερὸν. 

Ῥι. 266, 10. Θεόδωρος ὁ τῆς τραγῳδίας ὑποκριτής] 

ΟΣ. ἈΠεαίοσ, 11, 25. ἔστι δὲ ὁ τόπος οὗτος (τῆς Ῥαρκίνου Νη- 
- ᾿ ΕΙΣ [εἰ Ξ' ᾿ Ν ΦὙΤΛΥ Ὑν ᾽΄ 

"δείας) τοῦ ἐνθυμήματος καὶ τὸ εἰδος ὅλη ἡ πρότερον Θεοδώρου τέχνη- 
τ ΄ , ν᾿ Ν " χ. ς 

ΟΠΠ,͵ 9, οἷον ἡὶ Θεοδώρου φωνὴ πέπονθε πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ὑπονρι- 

; » , »" τ ς «9 » , 

τῶν ἡ μὲν γὰρ τοῦ λέγοντος ξοιμεν εἰναι. αἱ ὃ ἀλλότριαι, 1ΠΙ, 

11. καὶ ὃ λέγει ὁ Θεόδωρος τὸ καινὰ λέγειν Εὖ Ῥᾶμ]ο ρο[ οἷον τὸ 

Θεοδώρου εἰς Νίκωνα τὸν κιϑαρινδόν " ϑράττει σε᾿ προσποιεῖται γὰρ 

λέγειν τὸ ϑράττει σε καὶ ἐξαπατᾷ" ἄλλθ γὰρ λέγει εἴο. Οἔ, ΠῚ, 

ἘΔῸΕ 
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15. ΑΙ1ος ἅς Ὑπεοοάοτο Ἰοοος ἱπάϊοαν!: Βοίζιις πὸ Ποπιο μι, 
περὶ παραπρ. Ῥ- ἄιϑ8. Πῖοξ. [δοτὶ. 11, τοά. Αε]ϊδπη. Υ. Η. ΧΙΠ]Ι, 

“0. Ῥαδιυίαιι. ἴ.. δ. 

! 
Ῥ. 256, 12. προεισάγειν οὐδὲ) Βοιῃῖιβ δᾶ Τοτοηπασα,. 

Ῥ. 619 οοπ)εοῖξ προεισάγειν οὐδέν. ΔΊΑ]6. Εχ ἤοο Ἰοοο ἀρρᾶτχοῖ» 

γαγιτὰ οἵα, απο Παίϊπογιπε ΒΙοσαἤΠο] πη δὰ Αδίοη]. Ῥοχίαβ. 

Ῥτδείαϊϊΐοπθα Ῥ. ΧΠῚ εὲ Βοιμῖπθ, Πηρι]ος. μἰχίομπεβ Ὀ]Πγ65 

δὶ Ῥᾶχϊεβ. Ῥυο προεισάγειν Α 1. 5 πρόσαγειν. 

Ῥ 250, .ὅ. ϑεατῶν} Ρ 1, Ὑ]οῖ. «οἱ ἩιΖίμϑ ἀν ϑὃε ᾿ 

ΤΏΔΥΘΟ ΟἸἹΠῚ ὈδΙΘΙῚ5 ϑεατῶν. Ϊ 

Ῥ. “506, ι8. δυσμένειαν] Ο δυσχέρειαν. " 

Ῥ, 266, 52. δεῖ ταὐυτήν Ο ὃ, τ: εἶναι. δεά δαραπάϊοη- 

στὰ οχαΐ ποιεῖσθαι 6Χ Υ. 50. Στ᾿ 

Ἶ ι.- 

ΤΒΕΝ ΟΥΑΙ: ἱ 

ὍΑΛΡ, 1. Ῥ, 957, 2. παιδείαν] 58. εἷ (ἡ παίδευδιν ἢπθ 

διιοϊουτίαΐθ. ; 

ΤῸ 257..5. ἀμφισβητήσει Ῥ 5 ἀμφισβητήσειεν, ᾿ 

Ῥ. ,“58,,4. αὐτὸν αὐτῷ] 510. ΓΟΣΙΡΗ͂ οαΐα ΒΒ... Οεἰοτῖ 

ὍΠΠ Α ι. 2. αὐτὸν αὐτοῦ. Ὑείτι5 Ἰηΐεγργεβ 1Θρ 16 γἱάοίασ αὐτῇ 

τὸν αὐτῶν. 

Ρ, ογη8, 8. καὶ τοῦτο] Ὁ εχ ἜἰλομἀδληοΣα δυΙΡαχρῖας 

πατὰ τοῦτο, Ι 

Ρ. 258, 38. οὐδὲν] ΒΡ 1 οὐδενί. 

Ῥ, 2585 2.0. περιττα] Ιὴ Ρὶ χ. 5 παεὸ δόϊα ἐπέου πϑα- 

Ὑδ: τὰ τῆς διανοίας. Ῥαιΐο ῬοΪξ Ῥχο εἴληῷε Β εἰζία5. δοῃ͵εῦιε ἢ 

εἴληχε. : 

Ῥ᾿ 268, 24. διαφέρονται 'καὶ πρὸς τὴν] 58. οἸππ 

ΤοΥγρίτισα ΓαλΠ6 ΓαΓρλοαίαν διαφέρονται περὶ τῶν πρὸς τήν. 

ΘΑ, 11.. Ὁ 588, 26, ὅτι Ο σπδῖεραξ ἐπεί, 

Ῥ, 268, 527. ἑλευϑέρων] ( ἐλευθερίων, αἰὐά 8 οἵ Ὁ πηᾶ- 

16 ἀςεῆ ἐργων, 



᾿ ἍΒΎ ΠΑΡ Ἢ. ἀδὶ 

Ῥ, ς58, .ς8. ὅτι τῶν] Ἀοιζίιις ἡπα]θθδὲ ἔτι δὲ τῶν, 

᾽ Ῥ, 258, 29ϑ. Βαναυσον] ΠεεΙ :ἱπ[Ι,. : 

Ῥ, 958, δον. τοῦτο] ΒΡ 2 τοῦτον. Τρία πιϑορῖθ οσᾶξ, πξ 

Ἷ ἔργον ἀε]εγείμαν. [Ιπ Α 1. 2. ἀπίε τοῦτο ἀβεῖ δεῖ. 

ἶ Ῥ, 259; 4- ἐργασίας Α 1. 2. ἐργασαίας. 

Ῥ, “50, 56. καὶ ταπεινήν] Α 11, κατὰ πεινήν. 

Ῥ, 259, 6. ἐλευϑερίων] ϑοτβοπάπιμ δσδὲ μὴ ἐλευθερίων, 

ΥΕῈ1 ἀνευλευϑέρων τῷ γΟΙ]α]Ὲ Γ,ΔΙῚ ΒΙΠι18, 

Ρ. 257; 1-τιι. προσεδρεύειν --- οὐκ ἀνελεύϑερον͵ 

δες ἀείμπε δριὰ α 1. 9. Ρ 5; δθευσγανξ οπὶπὶ [ΟΥἹΡᾶ6 οοῖ- 

᾿ 15 ΔΒ ΔΙίεστο οὐκ ἀνελεύθερον δὰ δἰΐετιιπι. ΡΊῸ προσεδρεύειν δ8 

λίαν πρὸς τὸ ἐντελὲς ἔνοχον ταῖς εἰρημέναϊς βλάβαις Ρ 1. 5. 1ἰα΄ Πᾶ- 

Βεπὲ: τὸ ὃὲ προσεδρεύειν λίαν πρὸς ἀχρίβειαν ἔνοχον ταῖς εἰρή- 

μέναις βλάβαις, Ῥ 8 νετο 1ΐᾶ: προσεδρεύειν δὲ λίαν πρὸς τὸ τέ- 

λειον, ἔνοχον ταῖς ῥηϑείσαις βλάβαις. 

Β..259.9. τίνος χάριν] Ῥ χ. 4 τίνος ἕνεκεν. Απ [ογἱ- 

Ῥέπμα ἔπι τίνος ἕνεκεν χάριν Ὑ. 927400}85 δὰ 0811]. Τ' Ρ,, 862, 

χεωττ  ΑΟς αν" - δομδεῖεσ δὰ ροῦξ. ποτα. Ρ. 160. 

Ῥ. 2560, τό. αὐτοῦ μὲν γὰρ χάριν] Βὲ. τὸ μὲν γὰρ αὖ: 

Πιχοῦ χάριν. Ῥοίζδα Ῥχο ἢ φίλων Ρ 5 ἢ τῶν φίλων. Β6π6. 

Ῥ, 259, τι, πράττων δι ἄλλους πολλάκις] ΒΒ. 

᾿ πράττων πολλαχις δι ἀλλους. 

Ῥ᾿ 250; 16: ἐλέχ 3η1 ΡΣ εἴρηται. 

Ἐ, 260, 16. 17. μουσικὴν [καὶ τέταρτὸν ἔνισι γρ α]" 

Φικήν. ὕὕποϊς ἱποϊαία ἀεππε ἴπ α 1. 

Ῥ. 259, 2οθ. ἤδη] Ο εἰ δεῖ; [ε ποι Ορῃβ εσαί. δῖ 1πε 

ἐευρυθθ Ῥίαπα οχὐμὶῃιὶ ἤδη. 

Ῥ. 250, 25. αὕτη] Ρ « τηᾶτρο: ἢ ἡ Φύσις ἢ ἡ σχολή. Δά 

σχολὴν Ῥεγΐποτα αὕτη ἄοροξ Ῥ. 246, 11. 12. περὶ ὧν ἀνάγκη 

ἢ. τὴν αὐτὴν αἵρεσιν εἶναι καὶ τοῖς τῆς ψυχῆς μέρεσι καὶ ταῖς πράξεσιν 

αὐτῶν, πόλεμον μὲν εἰρήνης χάριν; ἀσχολίαν δὺ σχολῆς) τὰ δ᾽ ἀν- 

αγκαῖα καὶ χρήσιμα τῶν ναλῶν ἕνεκεν; 

Ῥ, 250, 27]. 28. τῆς ἀσχολίας καὶ ὅλως φητήτέον, 

«ἰ ποιοῦντας δεῖ σχολάζειν} Ηδεο ἀοίαπε ἀριὰ Ρ ὅ. 

Ατι ς. 1πΠἘ}ΡΡ ε. ἡ 1ἴὰ Ιεραπίαχ: τῆς ἀσχὸϑλίας καὶ τέλος Φήτὴν 

Ἐξ 9 
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τίον ὅτι δεῖ ποιοῦντας σχολάζειν οἱ πο Ῥ 5, ἴῃ 60 ἰδπηοι ἀΐγοι- 

[᾿ς ηποά Ῥγο τέλος [οΥἹρέπτη εἰ τελευταῖον. 

Ρ. 259, 29. ἀναγνχαῖον] Ὁ ἄν ἀναγναῖον, 

Ῥ 4650, 8.0. παιδιὰν] ΑἼἼ τὴν παιδείαν, 

Ῥ. 26ο, 56. αιροφυλαμκοῦντας 810 Ρὶ 5. 5. Α 1. 2. 1. 

Υἱοὶ. 8. Ὁ. ῬδἰΖίι5 οαπὰ δ ΡαΥρίο καιροφυλαχτοῦντας. ἈΦΟΙΠ- 

Σὴ6 Ππαρδὲ καιροφυλακοῦντας. Ὗ. ΓΟΡεοΙς αὐ ΡΗΥΥπιομαπ Ρ. 574. 

Α καιροφύλαξ δὲ καιροφύλακος ποῖπεπ δἴηπα ᾿πά6 καιροφυλακνέω, 

ο Ἰπετα ῥυϊπιβαπία ζφύλακ-ο-ς) ἐπ ε τπυϊαῖα, Ἄεσρθα ἵπ χτέω 

ἀετναπίαν αὖ δάϊδοίίνὶ5 νουρα]θ5 ἴῃ χτος; ἴα ΔΌ Φυλακντός 

δὶ ἀφύλαντος οἱ ἀφυλαχτέω, δυσφύλαντος δ᾽ δυςφυλακτέω. Νοπ 

διιΐει ἀϊοϊ αΥ ἃ φυλαντός καιροφύλαχντος. ΡΥΟ καιροφυλακοῦντας' 

Ρ.: καιροφυλαμοῦντα εἴ Ῥάτ]0 ρο[ξ προσάγοντα ῬΥΟ προσάγοντας. 

Ῥι. 26ο, 16. ἐν τῇ διαγωγῇ σχολὴν] Ὁ ἐν τῇ σχο- 

λῃ διαγωγήν. ἶ 

Ῥ. 200, 17. μανϑανειν ἀττὰΑ]Ί 810 Ῥυίππιι5 δἰ Ζίμδ [οΥὐϊ- 

ῬΠὲ τηοπεηΐθ δυρηῦρῖο ῬΥῸ ἀττα. ϑϑοπίὶ [απ 85. Ὁ, ΟΕ Α. 

γα πῖαθ Ογάμπιτα. ρου. Ῥ. 6γή. 'Αττα ἔπε δάϊθονο Ὀ]. 74 }15 

χιδ  Υ]115 ΔΡΙα Ρ]αίοπομι Ιοριμιῦ ἀδ 656. ΠΠ,. ἃ Ρ. 677. βου- 

κόλι ἄττα καὶ εἰ τι που αἰγῶν περιλειφϑὲν ἐτύγχανε γένος. ΗΝ 

ὅ, Ῥ. θϑ᾽:. καὶ αὐτῆς ἔθη ἀττὰ ἴδια. ὙΠ, 9. Ῥ. 8οο. καϑάπερ 

ἐχμαγεῖ ἄττα αὐτοῖσι πρῶτον πλασασϑᾶι. 

Ῥ, 260, ὅοσ. χρηματισμὸν] Α 2 χρηματικῖν. 

Ῥ 260, 55. χρήσιμος 1, Ρ 4,8 χρησίμη. Οπιάδχα 11- 

ῬΥΪ ὙΙΟΙΟΥΙΙ γραφικὰ χρήσιμα. 

Ῥ. 200, ὅδο. παρά γσντες 85 ΘΕ Ὁ οὕπ ΠοΙΖίο παραγαγόντες. 

Ῥ, 261, 1. ἀλλ᾽ οἷον μέν ἐστι) γοτυιβ πὸπ χερδσίξασ 

Ποάϊα ἴῃ Ηοπιεσο. παῖ ποὶπὶ γέ ΡΟΙῈ μέν ἱπίογετα πὲ ψοτ- 

[ὰ9 οοπῆοϊξ, δὰξ πππιΐασο μὲν ἴπ μὴν, πὲ [Γδοἱξ Ο, ϑομπείδοχι 

[επ᾿ϊοη απ [δοϊ{ϊι5. 

Ῥ, 261, 5. οἱ καλέουσιν ἀοιδόν ΕΛ ἴδεο ΔΡΓαπὲ ΔΒ 

Ἠοτήετο ποῖτο. ΝΠ εοἱξ Ἰβοιϊομβ νατί εἴας Ἰοοὶ ΟὐἀνΠ, ΧΥΤΙ, 

585 ποά ποϊΙΐπὶ οοπίθπμάοσα. Ομ1 δομπείάοσις ΠΡῚ νοϊποτνῖξ 

ΔΙΡΌΧΑΥΙ οΟΠ)δοξγα Ῥ]ᾶπΘ ποῖ ΡῬοΐϊιϊ. [ἰὰ δηϊπι: ἀπέογρεμ- 

οἴϊο, ἱπαι17) οοΥγβενάα οχδὲ δὲ νουριπι καλέουσιν τππΐδηἀτιπ 

τ καλέονται να] καλοῦνται. ΒΕΓΡΟΧΙΕ [ΓΟἸΠοῈῈ ροδῖδθ νόθα οὖ- 

τοι γὰρ χλητοί γε βροτῶν, 
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Ρ, 261, 6. ὃκεν] Ρ. οἷς κεν. Ρ 4 ὃς κεν. 

Ρ. 461, 7. δαιτυμόνες] Ηοχι. Οαἀγῆ, ΥὙ1Π|, 7. 8. 

ΟΑἈΡ, ΠΠ|. Ῥ, 261, τι. τοὺς υἱεῖς] [5 τοῖς υἱοῖς. 

Ῥ. 261, 16. τοσοῦτον ἡμῖν εἶναι] Υ. ΓΒ εοκ δά ῬΒτΥ- 

ἂς κα Ρ. 275. Οποὰά ἑκὼν εἶναι εἴ ἤπλ1116 ΡΟ ΠΠτλατα π᾿ ἐπππ- 

οἰδίϊοπθ ποραΐϊνα πἰαχραμπίιῦ, αποά τπ1}}1 ΠΠΙΠΘΥΟ βΥΔΙΠΙηδ- 

τοὶ ἀοοπογιπῆ, 6115 ταὶ σαΐο πὸπ ἰπ ἰρία Ἰοοιέίοπα ἑκὼν εἶναι 

“ῬοΠία εἰξ, Γεὰ ἴπ Ππγροίϊμοίϊοα ἔουπιαϊας Πρπιποαοπθ. Νάπε 

ἑχὼν εἶναι εἴ: ἢ τποάο εχ δὐθιίσιο ἀρετα ροίϊεα, οἱὶ ἔδοῖ- 

ἐς δαἀάιιπὲ: δὲ πΟμ ῬοίΠεπι. ΝΙΠῚ] Ἰριῖαγ ταὶ στιπὶ τοσοῦτον εἶναι 

ἢπο διά πἴῶα περαϊΐοπα ΔΡ0 Ατιοΐθ]α ππΥρατὶ. 

ὶ τῇ 261, ι6, 'μαρτυρίαν] 6 μαρτύρια. ΝΝῖΑ]6. γ. Αὐιῇοξ. 

ἩΠεΐ. δά ΑΙοκχ, 16, οὐδὲν δέονται αἱ μαρτυρίαι ἐπιλόγων. ϑεαπθπϑ 

ἐκ [δο]ππὶ 5, Π οῖζίια 1ἰὰ ΟΟΥΙΡΕΡαΐ : μαρτυρίαν» ὅτι ἕν τῶν 

χαταβεβλημένων παιδευμάτων οπἱ [πραπἀϊοπάπιη εἴθ ῥπίαρδέ 

παιδευτέον τοὺς υἱεῖς ὡς ἐλευθέριον καὶ καλόν, ΝΙΠΠ τππξανοσῖπ, 

Ῥ. 4261, 25 -- “54. ἀλλ᾽ ὦσιν --- ἢ μᾶλλον] 85. εχ εἰπεπ- 

ἀαϊϊοπε Βοἰζὶ ἀλλά δὲ ἢ ραγξοα]ας τὰ ἐταπϑροίαϊε: ἢ ὦσιν -α 

ἀλλὰ μᾶλλον, Οοτδὶ νοῖὸ γοῦρα ἀλλ᾽ ὦσιν --- πρᾶσιν ἱπίοτία 

εἴα νἱἀαπίιν ἃ βταιητπαίῖοο ἡποάδια 411 ἐν τοῖς ἰδίοις ὠνίοις 

μὴ διαμαρτάνωσιν ΘΧΡΙΙοΑΥΕ νε]] 6, 

ΟΡ, 261, 28. ϑεωρητίκὸν͵] Α 1: 2. ϑεωρητικῆν. 

Ῥ᾿ 2601, 27..ὄ ἁρμόττει] Ῥ τ ἁρμόζει. 

Ῥ. 261, 29Ω. ἔθεσιν] 8. εὲ Ὁ ἤϑεσιν. Απίοα Ῥτο πότερον 

5 6 Ο οὰπὶ Βοϊζίο πρότερον, ἘσπΊΔο,. οἵπὶ ΡΥ [ΟΥἹΡΙΩ͂ τοῖς 

ἔορεσι παιδευτέον ἢ τῷ λόγῳ καὶ ομμο εἶναι ῥῬγοὸ να]ραῖο τοῖς 

ἔθεσιν ἢ τῷ λόγῳ ἱπαιδευτέον εἶναι) ναὶ εἴσ, 

Ῥ. 261, δο. παιδοτριβικῇ}] Ρ 1. 2 ᾿πδύρίπεο: τῇ διδα- 

σνούσῃγ ποῖα χρὴ τοὺς παῖδας παιδεύεσϑαι. 

Ῥ. “652,,6Φ. πρὸς ἀνδρίαν μάλιστα] 58. εἰ Ὁ μάλιστα 

πρὸς ἀνδρίαν πε διιοοχιίδξα, 

Ῥ, 262, 9. εἴ τε καὶ] 5 εἰ δὲ καί, 

Ῥ, οθ2, 16. ᾿Αχαιοὶ καὶ Ἡνίοχοι]Ί ΟἿ ΜΈ Οτ- 

ὉΠοΙπΘΠτι5 ἢ. 232. Αὐτοῦ. ΕΠ. ΝΊοοσα. Ν]],.5. Ποτοάοι, Π|,.χ8. τοῦ, 

Ῥ. 265, ι8. λῃηστικαἹ] 1. ἴ,..Α1. 2. λυστρικα, ΥὟ. ἴ,0- 

Ῥεοῖς αὐ ῬΠΥγπ. Ρ. 242. 



η84. ΔΕΙΘΊΟΥ. ῬΟΠΎ. 

Ρ, οδ5, 10: δὸς Λάκωνας τοὺς ΔΡεΙξ δΔΡ Α ι΄. . ἴ,. 

Ῥ, 202, 46. οὐδὲ τῶν, ἄλλων ϑ9ηρίων ἀγωνίσαι- 

τοῦ 8510. 4... Β σ᾿. 2. ὅ. ἴ,. οὐδὲ τῶν ἄλλων ϑηρίων οὐθεὶς 

ἀγ. Α 52 ἀἴομ οὐδὲ τῶν ἄλλων ϑηρίων οὐθέν ἀγ. ἂξ τείεχὶ δ.1- ' 

ῬίγβΙτια εἴ, 411 μαμπο [δααϊίασ, ϑοη6] 46 Χ115.): οὐδὲ ᾿ τῶν 

ἄλλων ϑηρίων τι ῬΥϊπὰ5 Πάρε ὙΠ]Ἱοΐουπιβ δὲ οατη 60 ζε- 

ΟΟΠΠΟΥΕ570 [εἀ ἱποογία διοξοχιαΐθ Ὁ οὐδὲ τῶν ἄλλων ἡ 

οὐδὲν ἀγ. 146 δα 1 ΒΟ ἘΤΛΕ: τῶν ἄλλων ϑηρίῳων ἀγῳνίσαιτο ἂν 

οὐδὲν καλὸν κίνδυνον. 

ΟΑΡ. 1Π|. Ρ. 265, 6. κουφότερα γυμνάσια] ϑὶς Β Σ, 

Ὑιοὶ,, Βι61Ζ., 5. Ο. κουφοτέρᾳ γυμνασία Α 1. «. 5.18. 

Ρ. η265, 8. ἐμπόδιον] 58. εὲ Ὁ ἐμποδών ἤπε αιοξοχιαξθ 

“ἸΘΡΊΗ πια. 

Ῥ, η05, 96θ. τοῖς ᾽Ολυμπιονῖκαις] ταῖς Ολχ, ΑΙ. [ 

ὀλυμπιονικιχαῖς Ρ 5. ΑΒΐδα ῥγὸ δύνανται ΡΣ δύναται, 

Ῥ' ς65, τά. ᾿ γένωνται Ρ χα γίνωνται, 

Ῥ. 265. 156. ἀναγκοφαγίαις εἴας ἐγα]αιΐο ῬουΓρ οἱ δας 

ΘΧΘΙΉΡΙ]ΙΑΥ [εοιΐα, ἴπ απὸ Ῥγο ἀναγχοφαγίαις ἔιοΥ ξηροφαγίαις, 

Οὐλΐτι5 ἰπ ΠΟΣῚ 1146 Δ ποιηΐπὶς [6 πἢ 18 1)ὶ ΓΘ πξαν 1), ΤΠοΙηδ5. 

ΨΊΙΟΤ. Ἐμπῆδιη. δὰ Οα. Ρ. 1755} 18. Ἀλειτόμαχος ἱστορεῖ τίνα 

Θυβαῖον ὰϑ θλητὴν ὑπε φβαλεῖν ἰσχύϊ τοὺς καϑ᾽ ἑαυτὸν, κρέασιν αἰγείοις 

χρώμενον" εὔτονοι γὰρ ἐντεῦθεν καὶ γλίσχχροι χυμοὶ γένονται μαὶ πο- 

λὺν χρόνον - διαμένειν ἕν. τοῖς ὄγπ κοῖς δυνάμενοι" ἑἐσμώπτετο δὲ ὅμως 

ὃ ἀϑθηλητῆς φασιν διὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἱδρώτων δυσώδειαν " τὰ δὲ ὕεια 

ἕα ἀδιαπόνητα φασιν ὑπάρχοντα ταῖς ἕξεσι " ὑᾶον γὰρ φ:εἰ- 

ρέται διὰ τὴν πιμελήν. Ῥτο ἀναγκοφαγίαις Ῥ 5 ὶπ χπατρῖπες λιμῷ, 

ῬΡ. 265, 16. τῇ τεῖ τε δροίξ ἂρ εὐ πομῖθ5 8 δὲ (, 

Ῥ, 265, ο᾽. διηπορήπκαμεν δῖ. Ρ χ, Οδίεχὶ διηπο- 

οἥσαμεν. 

Ρ ο(5, 55ὅ. εἶποι] Α 1. 5. εἴποιεν. Ὗ. Ρ. 555. 556. 

Ῥ, ς65, “8. οὐδὲ τῶν σπουδαίων] Οὐδὲ [οΥἹἹΡΗ ομπὶ 

8 εἰ Ο εχ οοπ)οοίπιστα Παἰζὶϊ ργὸ νπϊραῖο οὔτε. 

Ῥ. 65, 29, ἅμα παύει μέριμναν] Ι, ἅμα παύει μερι- 

μνᾶν. Ῥι ἅμα μέριμναν παύει ἱΜΙΠῚ Ἰεροπάππι 66 νἱἀοίατ 

καὶ ἀναπαύει μέριμναν. ΟΕ, Ἑπτὶρί4. Βδρο. 580. ὃς (Βρόμιος) 
τάδ᾽ ἔχει, [ ϑιασεύειν τε χοροῖς [ μετά τ᾽ αὐλοῦ γελάσαι,  ἀνα- 

παῦσαί τε μερίμνας. 



τ ΜΒ. γι. ΟΑΡ, 1Π|. 465 

Ρ, οθ6, ὅο, τάττουσιν αὐτὴν] Ο τάττουσιν ἐν αὐτῇ 

δὰ ΒεΙΖιῖ Γοπέθπεϊαπι, (Δ τπδ]θθδέ τάττουσιν αὐτὴν ἕν παιδιᾷ, 

; ΜΙΝ ΠΙΠῚ δἀάεπάπιη εἴα νἱάείασ; [εἀ ὁμοίως οατα τάττουσιν 

ἢ, ᾿Γαθαπαϊοηάαπι. 

, Ρ. οθ5, 81. οἴνῳ} Ο ὕπνῳ τεσορὶξ 5χ επτοπάδϊομπε Ἀ δὶ ΖΙΐ, 

"ΝΜ Ῥ. “64, 4. ἢ πρὸς διαγωγὴν] 5. πιά]εραὲ ἢ πρὸς τῇ 

᾿ Ἰδιαγωγξ. Ο γετο ἢ καὶ πρὸς διαγωγὴν [ὈτΙΡΠΕ, πὲ δἰίοσασα καί 

χεῖροποαι αἰίεσι. ΜΙΠῚ πὸ δομῃπειάδγις πὸ Οαταᾶς ἱπὲ6]16- 

ἈΠῸ [αὐἱ5 νἱδοπέατ, απᾶ6 ἢὲ διαγωγή αὐ ποιο!1οα. Ιατὰ [ἀερῖπς 

εχρ]δηαΐατα 40 Αγιίξοίθ]α εἰδ, οὐϊιτπ, 4πὸο ῬΒΙ]οΙΟΡΠαΥὶ ροῖ- 

ἢπε ποιηχῖἶεβ, [ατατπαπὶ οἷα ἤπϑιη δοία!ῖς νἱτὶ 15. Υ. Ῥ. 289. 25. 

τὸ σχολάζειν δύνασθαι καλῶς" αὕτή γὰρ ἀρχὴ πάντων. Ιριϊαχ 

446 Πίο ἀἸοί αν διαγωγὴ καὶ φρόνησις εδάεια ο(Ἑ, αἴι8ἃ6 σχολή 

ΑἸἸΡῚ παῖε Ατιβοίο!ῖ, Νάπι διαγωγὴν εαπὶ ἢπ ἤπεδιπ ΘΟποιῖα- 

ῬΙξοΐπχι5), αὶ φρόνησιν ΡοΟΙΠππιι5 οχθγοθσο, αἀὐιποῖ, Νοιαρη. 1, 2. 

σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων καὶ πρὸς ῥαστώνην 

καὶ διαγωγὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατα ζητεῖσθαι, 864 δᾶτη ποο- 

᾿ς ρῖη τῆς διαγωγῆς ῬὈίαιια ποπ πίε] 16 χὶξ ἀοοιπΠππτι9 ΘΟ ποι 6 χιλδ., 

Πα επίτα Ρ. 467: »Ἱποιποίο, ἱπᾷαῖξ, διαγωγὴ Ἃ101 ΡοΙίδεὲ τί- 

Ὶ λος δριδιῖ5 ρευξεοίΐαθ οἱ ν1γ1}15., εαπὶάθιη πείοϊο. ἘΠῚ δηΐσα οὮ- 

Ἰδοξαϊϊο οὐἱἱ δὲ γοιηΠπομὶβς ἃ Ιαρουίθιις νο] ξατα τ αγῖθας να] οἷς 

γ 15.) 41 ταοῖϊιι5 ἀϊοῖ ροίεταμξ τέλος Υἱγ1115 Δ δ Ἐ 15.“ {0πι- 

Ὀγδιοαμι ποῖχὶ ἀρνὶ Ποιπίπαμι ἀμάϊο, 4π| οἐΐο [πο ποὸπ αὲϊ- 

ὰγ πῆ ἀξ ἔμπμχπτη πίοοίίαπαε Ππαιχαὶ γ6] 1πᾶδξ Ταϊχτ πο }18. 

Ῥ. 264, 8. παίξουσι Α 2 παίξουσι. 

Ἵ 
Ῥ, οθά; 9. δια ὝΎὝΘΎ ἥν τεῖ Ο διαγωγήν γε. ἘρΙΖΙι5 στπᾶ- 

1εθαξ διαγωγὴν τοῖς π. αποά τεοθρὶξ 5. Ἑογιαῆδ [οὐ] ρΙοσδε 

Αὐϊἤοιθ]ς5. οὐδὲ διαγωγήν τε καὶ φρόνησιν παισὶν ἁρμόττει. Νάιῃ 

«τοὰ 8. γοϊεραὶ οὐδὲ διαγωγὴν οὐδὲ φρόνησιν πεπλο ἔαοι]6 Δ ἴεχ- 

μπιοπὶβ εἰθβαπίϊο ἸΙαπάαν ουτ, 

Ῥ, 64, 29. κἂν εἰ 810 Ρ.χ. 4. 5. Ὑἱοῖ, 5.1}. 8. κἂν εἴη 

Α τ: 2. χαὶ εἰ Ὁ. 

Ῥ, “64, 5ο. τί γὰρ δεῖ] Τὰρ ἀΡοίξ ΔἃΡ Α 1. 2. εξ οοαϊ- 

οἶθυβ. ομαμίρις, ΑἀΔαΣάΙ ῥσΐηλις 1 ,απχαιθ, ϑοηααί [απὲ 8 

δὲ Ο οὕχπ [ΓιοῖΖιο. 

5 565. 1. ὁ υ ἀ 
ϑαρίξει]} οὐδὲ [οΥἹρῇῆτπημ5 Ρχὸ νιϊραΐο οὐ. ΡῪ 

' 
δὲ γὰρ ὁ Ζεὺς αὐτὸς 
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εἴ Ἰεοο Α 1. 2. Ρὶ 1. 2. 5. Γ,, εἰ οοὐϊοηχ ΟΠΊΠ11ΠῚ,) ἴδοῖία 

Ῥτΐπι5. ἄδει ΟΟΥΤΟΧῚΣ ΨΊΟΓΟΥΪΙ5),, “πιο [ΘΟ ππὲ 8 1] ΡῚτιϑ 

8 εἰ Ο. ϑδεὰ οἴπποβ {ΠῚ ποῖ πὶ πιαἀνοτίεσιιξ ΠοΧδιπε πὶ 

νεγίατα ἸΙαΐετο θη ἜΧΡΙΕΥῚ οὐδέ [οΥἱθαπᾶο Ῥγο οὐ. ετ- 

Γατα δ] Ιιιεῖα πὶ ἀπῖτπο ΠαΡπΪΠῈ Ατι ποίεε γεσρα τοῖς ποιή-' 

ταῖς [αἰῖδ ταὶ! ἀοιπομπἤγατε νἱἀδπέμτ. 

ΟΑΡ, ν. Ρ. 966,1. τὴν μουσικὴν τ’ πότερον παι- 

δείαν] Ηδρο αρΠιπέ ἃ Ρ 2. , 

Ρ, 266, 17... Μουσαῖος] Υ. Μαίδεο5 ἀροτγίεϊζξ γοη 

Ῥαίζονν ρ. 8ά. 

Ῥ. 265, 25. ἁρμόττει] Ῥα ἁρμόττειν. Νοπ 1616. 
» Ἁ Ρ, 266, 27. 28. οὐχ ὅσον ἐπὶ τὸ πλέον ἀλλὰ καὶ 

διὰ τὴν ἡδονὴν, χρήσιμον ἂν εἴη] Ηδεο Ἰαρθοταπὲ τπα]α 

Τηϊευριιποίΐοπθ: ἀο]οπάτιπι οοτπιπα οταὶ Ῥοϊὲ ἡδονήν. Ῥγοίαῇβδ 

εξ δὴ ἐπεὶ δὲ (ν. 24.) ἱπάδ δά ταῖς παιδιαῖς τιδαῖχια (Υ. 6); ΔΡο- 

ἀοῆς νεῖὸ ἃ οὐχ ὅσον (ν. 26) «ἃ ἀπὸ ταύτης ἡδοναῖς. Οοπῆγαο : 
᾿Ἐπεὶ δὲ ἐν μὲν τῷ τέλει συμβαίνει τοῖς ἀνθρώποις ὀλιγάκις γίνεσθαι» 

πολλάκις δὲ ἀναπαίονται καὶ χρῶνται ταῖς παιδιαῖς " οὐχ ὅσον ἐπὶ 

τὸ πλέον χρῶνται τῇ μουσικῇ (ἴνα ἀναπαύωντα), ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν 

ἡδονὴν αὐτὴν χρήσιμον ἂν εἴη διαναπαύειν ἐν ταῖς ἀπὸ ταύτης ἦδος 

ναῖς. Ὅσον εἴ αιιοά ΓΑΕ πὶ ἀϊοιπὲ πὶ 4πᾶπιπππ. ϑεπίαϑδ: 

ΠΟΙ ἴῃ απδηξτιχα ῬΙΘυασπ 6. τὶ [Ο]6πξ τπαῆοα, πὲ Πὲ ὕτὸ 

ΦοΠπα πε π!ο Οἱ, [ὦ «ῖα ἱρία τατιῇοα Ρὲχ ἴα μπαθεὲ ἄμ]οθ 

ΔΙ 4π14. Γ 

Ῥ. “65, ὅξΣ. τῷ τέλει] τῷ δρεῖδ ΔῈ ΑἿἹ, 2, 1 

ΘΟ» τον ορομα 10] τ ΕΣ ὁμοιώματα, Ῥ 5 

ὁμοίωμα ἤπε τί. 

Ῥ. 266,9. πρὸς τὰς ἀναπαύσεις, ὡς ἔοικεν] ΗἸἰἸς 

ἀφο 8 δ᾽ τα τ ἀρ οσίαπι οἵδ, ϑουὶρῆὲ Αὐιἤοιθὶθβ, πὶ ΓᾺᾺ]ΠΟΥ : πρὸς 

τὰς ἀναπαύσεις, ἅλις, ὡς ἔοικεν" ἀλλὰ μὴν φητητέον; [οἱ]Ποοξ 

ἅλις εἴρηται, ὡς ἔοικεν. “Αλις ΘχοΙα 16 ν ἀθἔασ Ῥτορίευ ἢπιϊ- 

Ἰεππ νοοαΡι]1} ἀπ θοθ πες οχι μα, Απίδα γ. 7. ῬΙο τῆς μουσι- 

κῆς Α 2 τοῦ μουσικῆς. 

Ῥ ΒΟ. χα. αὐτῆς ἡ φύσις ἐστιν] ει ἡ φύσις αὖ- 

τῆς ἐστιν. ᾿ 

ῬΣσΘΟΣ 18. δι οι τινες “Ὁ οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ] Ηδεοδ 

ΟἀΕΓα Ἐπ ΒΒ. ΓΑ ἃ. ἃ. 

“-ς 

ΒΑε.. 

Ευ. 

ξέτ.ς “ 
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δ Ὁ δ 288, 6) “Ολύμιεουγ ΟΥὗ Ριαι, Δαϊαν μὲ δοβ με Βγπι- 
᾿ς ροῖ, Ρ. 192. ἈΕΙΖ. 
"ἢ Ῥι “07,Ὀἑ" ς. αὐτὴν ἐκείνην] ΠεϊΖίαδ οὕτὰ Βᾶπιο εξ 

Υ, ἀπ θῖπο τπαίεραὲ αὐτοῦ ἐκείνου, ὃ. γευὸ αὐτὴν ἐκείνου. 

δὰ Ῥ, 267. 10. τῶν ἠϑῶν" καὶ ταῦτ᾽ ἔστιν] Ἦδεο ἄδ- 

ΟΠ] Ταθεὲ 8᾽, πιὸ Ἰεσαίατ: τὰ γινόμενα σχήματα καὶ χρώματα 

ἐπὶ ("Εἰ ἀπὸ) τοῦ σώματος ἐν τοῖς πάθεσιν; πο ἐαπαχη ἀΠ[οΥῖπηθῖ 

ΟΠ ῬΟΩΙΙ δἷὲ 1ΠΐεΥ σημεῖα παθῶν, 4811 ἢπε σχήματα εἴ χρώματα 

οὐ Ἰπέο ὁμοιώματα ἠθῶν, “τὸ βαπδΥα οοποδπέι5 Ἱππ Ποὶ οομἑλ- ἷ 
 ποδηΐατ. Αἰδπμαγ Οοταῦθ, Ἐρβο ποῖ ἰΐεπι. Σημεῖα εξ ὁμοιώ- 

τς ΜμΜατὰα τῶν ἡϑῶν εο αἰϊετγιηξ, «πο. μπαθο αατάοτα Ἰρίατη τπουισα 

“πδίπιγατα τεργδείοηπξαμης εὐ τοξεσπτξ απαῇ Γρθομ]ο; 1114. γετὸ 

.. ποίϊς απβυιβάαπη οχίουμὶβ 4π|ιᾶ6 δὲ δούμιη παίπτα ἀἰνίπαΥ! ἧπι- 

 Βεπί, ΕῈ ποὺ ἢὲ ριοίονία ατίθ, {Ππ4 τππῇοα. [ὴ6 ἤϑει ἴπὶ Ρ1- 

ἢ οἴοσϊα αὐΐθ εἰ τππιῇοα ν. Ἡδυσπαπη δά Ατιἤοίο], ροῦξ. Ρ. 1409. 86 

χοώμασι νεγὺ πιογπῖι ἹΠᾺ]10115 οἵ, Ῥ]αίοπ. Γγῖ, Ρ. 222. δ᾽ δὲ 

Ἵπποθαλης ὑπὸ ἡδονῆς παντοδαπὰ ἠφίει χρώματα. Ὗ. Ηεϊπάοτχξ 

Ῥ. 49. Α446 Αὐἱῆδεπεὶ, 1, 11, ἤσϑη ταῖς μαρτυρίαις καὶ ὑφ᾽ ἡδο- 

νῆς παντοδαπὰ χρώματα παρ᾽ ἕχαστον λόγον ὑφίει. 1, 45: κατα- 

πλαγεὶς ἥρετο πάλιν ὁ νέος πολλὰ χρώματα ἀφιείς, Οδέουττ σχῆ- 

ματα εἰ χρώματα ΠηΜΠΙΟΥ ΘΟΠ ρα πα α. 40 Αὐτό 816 ΕΠΗ1Ο. 

ΝΝΊοοπι. ΠῚ, το. οἵ γὰρ χαίροντες διὰ τῆς ὄψεως οἷον χρώμασι 

καὶ χρήμασι καὶ γραφῇ εἴο, 

Β, ως67, 190. Παύσωνος 5816 ῬΡ.:. Πάσωνος Α, τ. 2. Ρ 2. ὅ. 

ἀνὰ ἸΝ]οἰαρη Ποῖ ἼΠΙ, 9. ἸΠάσσωνος; [ε τεοῖα ἸΠαύσωνος 

πππὸ [ΓΟΥΡΠῚ ἀοοιΠΠταῖι5 Βγαπάῖ8. Οἵ. Ροβίϊο. 11, 2. ὥσπερ οἱ 

γραφεῖς ,, Πολύγνωντος μὲν μρείττους Ἰ]αύσων δὲ χείρους, Διονύ- 

σιος δὲ ὁμοίους εἴκαζε, Ὗ. ΒοΠΙβονΙ: Ιάδοπ Ζισ Ατοπδβο]οϑῖα 

ἄεν ΜΙ ΔΉ]οΥαὶ ῥ. 960. 

Ῥ. “67, 5ο. κἂν εἴ τις ἄλλος τῶν γραφέων -- ἐ- 

στὶν ἠϑικός ΟΕ, Αὐοίο!5 Ῥοῦι. ΝΊῚ, 15. οἷον καὶ τῶν γρα- 

Φέων Ζεῦξις πρὸς τὸν ΤἸΠολύγνωτον πέπονθεν" ὃ μὲν γὰρ Πολύ- 

νωτὸς ἀγαθὸς ἠθογράφος" ἡ δὲ Ζεύξιδος γραφὴ οὐϑὲν ἔχει ἦϑος- 

ΒΟ ΠροΥσ 1. 1. Ὁ. 26: [ᾳ. Ῥγὸ κἂν εἴ τις 5. δὲ Ὁ καὶ εἴ τις. 

Ῥ. οθγ,.522. τῶν ἡϑῶν͵]ὔ Αὐσαϊας ἀρ ἃ} 61. δ᾽ ἐὲ Ὁ, 

Ῥ. 267, 581: ἐνθουσιαστικοὺς} Β 1 ἐνϑθουσιαστικῶς; ἴμ- 

γᾶ [οὐ ρίιτη οἱ οὐς. 



“Ὡς ἀθσοῦ Ῥο, 
Ῥ. 461, 52. πεφιλοσοφηκότες] ΡΙαΐου ΒΡ, ΠΙ, Ῥ. 509. 

Α ἴᾳ Ηδε. ! ὲ ν 
Ρ. 68, 56. τὰ περὶ τοὺς. δυϑμούς τά ἀΡο πον τ 

ῳ. 1.. φιοᾷ ρῥχοβαὶ Ὁ. ϑ8ϑεὰ Ἰορίξαν 114 ἦπ Ρ χ. 5, Ῥοῖεα δυο 

ἦϑος ἔχουσι Ῥ 1 ἔχουσιν 3ος. 

Ῥ. 268,9. “Ἔχει δὲ ἁρμοζόντως} 810 Α ν. 4. Γ,.; εξ 

Ῥ 2. 5 πὶ νἱδεῖιτ; Ηαῆπς επίπα Ρ 2. δ. ἔδευτο ἔχει δπποίανϊξ. 

Οεϊοτὶ ἐστι δὲ ἁρμόττουσα εἰ ἢο [οτἱρέπτη εἴϊε νἱάθιαν ἱπ Ῥ 1, 

δο ἢ οὐτῖο 1ὰ Ἰερὶ ἀπ Βὶ χα: [οἰντςετη, τοϑθρία ἃ τὴ8 ἔοχεξ πᾶθο 

Ἰεεῖτο. ὟΝ. Ῥε 287: ἶ 

Ῥ, “68, 11. ἀνήδυντον͵Ἵ [ ἄν ἢ δυνατόν. Τα]. 

Ῥ, 2068, τά. καὶ τοῖς ῥδυϑμοῖς ἘεἰΖίαβ ΡΟ Ἠδεὸ ψεῖ- 

8ὰ ἀεεῖϊε διυιξ 1πί8]Π1ρ0ὶ πρὸς τὴν Ψυχὴν ΔΥΡΙ γα μασ, Ό [οὐἱρῆε 

π- τοῖς ὁ. πρὸς ἡμᾶς εἶναι εχ τηθηΐδ Οομγίπβι. δε ἔοι τις 

χπϑυῖα Πιδιπίς Πρ ξτγ, . 

ΟΑΡ. ΨΙ. Ῥ. :268, 8. χειρδυργοῦντας} χειραγωγοῦν» 

ἑὰς Ἄς ἀῶ, Ἐν 

3 Ρ, “68, 22. τοὺς μὴ] [Νίαϊε οὑτηὰ 8 εἕ Ο δυποιίαχτα τούς 

δάἀ!αι, αὐἱ Ὑποὶϊπ5 ΔΌΠΕ Ργορίοσ Πυροὶπείϊοαπι γευθοσαχα μὴ 

κοινωνήσαντας ΠρῸΪΠοΔΠ ΟΠ οτπ. 

Ῥ᾿ ω68, 9.5. καὶ σπουδαίονς ΘΊο Α ᾿.. 2. δ εῖοσὶ Ππδ 

μαὶ; δα σπουδαίους τερεϊδηάμπσχα οἱΐ πριτας; κριτ ς γενέσϑαι καὶ 

σπουδαίους κριτᾶς. 

Ῥ, οὔρ, 24. ᾿Αρχύτου πλαταγ ἢν] ϑιυϊάαβ ν. ᾿Αρχύτας 

Ταραντῖνος. -- αὶ παροιμία" ᾽Αρ ροχύτου πλᾶταλ γῆ. Ὅτι ᾿Αρχύ- 

τας πλαταγὴν εὗρεν, ἥτις ἐστὶν εἶδος ὀργάνου, ἦχον ἢ ψόφον 

ἀποτελοῦντος" ὃ ὃὰὲ πλαταγὴν χαλκευσάμενος ἐπλατάγει. ϑ68}0)], 

ἈΡΟ]]οΣ. 1, το56. πλαταγήν; ὀξυτόνως, ὡς φησιν Ἡρωδιανὸς 

ἕν τῷ ἕκτῳ τῆς καϑόλου" σημᾷᾳᾷίνει δὲ τὸν κρόταλον" Φασὶ δὲ αῦ- 

«τὴν ἡφαιστότευντον οὖσαν, Ἥρακλειϊ παρὰ τῆς ᾿Αϑηνᾶς δοθῆναι" 

ὁ ὃ: ἝἙ λλανικὸς φησιν αὐτὸν κατασκευάσαι. Αἰάς ϑδ.Π0], Ῥατῖ, 

Ῥ-. Ξ0ή. βέλτιον ὃξ ἴσως τὴν μὲν πλαταγὴν» τὸν ἦχον, ὀξύνειν, 

ὰ ᾿ ) ὗ ΖΦ τ  ς(Σ τὰν ὃξ πλαταγην» τὸ νρΉόταλον., παροξυνεῖ ᾿ 

Ῥ. “68, 25. γενέσ αι] Ο λέγεσβαι. 
ΡῚ 

Ρ. :ς68, 3). ἃύναται τὰ πχέον] 1, δ, τὸν τὸ νέον. Μοϊιξ 

ἐγεάο: δυνατὸν τὸ νέον. 0 ΗΝ. Α σ. δύναται ἱτὸν νέον. 



Υ. 
Υ 

“ 

ἢ ᾿ 
᾿ ἔ15. Ὑππ.. ραν. 489 

τὴ Ῥ, 268, 20. ἁρμόττουσα τῶν παιδιῶν) Α 1. ἃ. ἀρ- 
1 Ε 

Ἵ μόττουσα τῶν παιδικῶν. Τῶν παιδιῶν εἰξ Ἰδοίίο οοάϊοπτα Ρατὶξ, 

Φι61211 εὲ Ο; τῶν παιδίων τη] θα ϑυ]θυγρῖθ, απο 4 ϑοῃπεῖ- 

' ἄξδτο τεϑοθρίπιπι εξ. Ῥγὸ τοῖς νηπίοις ἁρμόττουσα Ῥ τ ἁρμόττι 

οι νηπίοις. 

Ῥ. 269, 5. γινομένους} 8. εἴ Ο οἴἴπὰ Βεϊζίο γενομένους. 

Ῥ, 260, Ξ35.. πρὸς μὲν τὰς χρήσεις ἤδη, πρὸς [δὰ 
τὰς μαϑήσεις ὕστερον] ἱπεορεϊπππα Πᾶθο [ππ|. Οαδ5- 

Ο πᾶτα Ἰπἰ6]]Π1ρὶξ χρήσεις, 41ᾶ8 μαθήσεις "Ὁ 8 τηαϊερθαῖ: ἄχρη- 

' στον πρὸς τὰς χρήσεις, πρὸς μὲν τὰς πολεμικὰς καὶ πολιτιμὰς 

ὶ ἀσνήσεις Ἄδη.,) πρὸς ὃὲ τὰς μαϑήσεις ὕστερον. Ἠδεο σοῖο πο 

χσα]το ἀρογα [απξ, Οογαῦς ἀοοι ἤιπιτι5 181] (6 ποὺ Ἰοοο 4πδῖῃ 

ἃ οὐκ ἐῤῥωται τὸ χωρίον τποπαῖξ. ΜΊΙΠῚ ἃ ΠΡτατγῖο αποάατη δἀά- 

ἀϊία εἴ νιἀθηξισ υοοαθαϊα χρήσεις δὲ μαϑήσεις (οαχοτία ἔογἕα 

ΠΧ ἼΠΔ]6 [ογἱρίο ἀσκήσεις)», πὸ ἤπο [ιθ[ἐαηεγ15. δυο ]ο. πὰπ8 

εἴτα νἱἀεγοίαν Αὐιοίθϊεθ. ϑουθα: πρὸς μὲν τὰς ἤδη, πρὸς δὰ 

᾿ χὰς ὕστερον; δὰ πρὸς μὲν τὰς ἥδη {ΡΡΙΕΡΙ5 πολεμικὰς ἀσκήσεις, 

' δ πρὸς δὲ τὰς ὕστερον νεῖ πολιτικὰς ἀσκήσεις. [)6 Παρ [68 

" μὲν ρῬατίϊουϊαα οἵ. ἈδιΖίπατα : ἀφ ρυοίοσϊαθ ργᾷθοδθ δοοαηΐμβ 1π|: 

ΟἸἸπδί. Ῥ. 15. 690. εἰ Ηεγπιδηπαιι δὰ Ὑ]5. Ρ. 699. Ατιμίοξε!ο9 

᾿ ῬΟ]Ι. Ρ. 267, 27. πρὸς δὲ τὰς μαλακωτέρως τὴν διάνοιαν. 

Ῥ. 269, 51. Συμβαΐίνοι] Α 1. 2. [οοεοθ συμβαίνει 

ῬῚ 2600; 48; παιδείαν]Ί ΒΡ α παιδιάν. 

Ῥ. 269, 26. ᾿Αλλὰ καὶ αὶ δροῖ ἃ Ρ χ. ΐ 

Ῥ 469, 28. κοινῷ} ΑΙ. 2. Ρ 5. κοινωνῷ. 

“, " " 
Ῥ, 270, . τοιοῦτον ἕτερον] Ρ 4 τοιοῦτον ἄλλο ἕτερον, 

4: .. 270) 5. ἣ καὶ τῆς ἄλλης] αὶ γεσερὶ εχ Ρ 5, Αἀἁ 

«ἧς ἄλλης ἴπ Ῥ  Πᾶθοὸ ΒΙοῖϊα Ἰερί αν τῆς κιθάρας, Ἰάδτα οοὐοχ 

κάθαρσιν (Υ. 9.) Ἰπ!εΥΡγθίδ αυ ΡῈ. ὀργιασμόν 

Ῥ, 270, 11. γινόμενοι] 8. εἰ Ο γενόμενοι. 

Ῥ, 270, 15. πρὸς ἀρετὴν] πρὸς τὴν ἀρετὴν Ρ Σ. 5, 

Ῥ, “70, 16, ἐν Λακεδαίμονι. Υ. ΝΜ Δ]1οΥ: ἀϊ6 Ποχίοχ 

ΠῚ, ν. 527 [ς4- 

Ῥ; 270» 190, ἐλευϑέρων͵] 8 ἐλευθερίων ἤπα δποϊοχιίαίο, 



4 

ή4δο ΑΒΙΒΤΟΤ. ΡΟΙΙΤ, 

. Ῥ, 270, 30. Ἐχκφαντίδῃ] 1, Ἔνφαντίδη, ἹΠπρτ, ἕν ὥαρ- 

τίδη. (ἀριτιά 8010]. Αττορη. γεῖρ. ττδ2. Ργο ᾿Εκφαντίδης εἰΐατα 

ΠοΡΊμαΣ Φραντίδης τποποπίς Καιογο), Αγχθπαθ: ρῬαΐθὲ ἐκ ἰδᾶ- 

μ]1α ἂν Τ πγαῆρρο ροῆία, οππ πάρ Ῥτὸ ἔστίθα [πᾶ 46- 

ἀὐτ. γοίβ ᾿πίουρσθα ΕἸΘΡ απ α1. Γιαάονίοις Ἀδρὶαβ: απαπά 

1ἰ [αὶ σμοταρα ροὰγ ἰὰ ἔσθ Ἐορμδπί 6. Αἰραῆις δά Αστἶῖο- 

16}15 ΕΠΠΙο. Νίοοια. 1Π1, 2, ἀλλὰ καὶ Ἐκφαντίδης παλαιότατος 

τῶν ἀρχαίων ποιητῆς φησί" 

Ασματα δίειμι μεγαρικῆς κωμῳδίας " 

Αἰσχύνομαι δὲ δρᾶμα μεγαρικὸν ποιῶν, 

ξῖς χϑηξαοπαὶ Πὶ γου[8 νι ἀθηξασ, [)6 ἘΘΡΠΑπΙΔ6 οἵ, Νοκιὶ 

ὍΠΟΥ]. Ρ. δι [ᾳ. ΜΙ Ά]]εσας (416 Ώοτῖον Π. Ρ, 550.) πππὸ 

ἘσρΗδπιάοτα Δπ Πα] ΠῚ πταπὶ εἴα ἀἸοὶὲ οοιμ!οογασα ΑἸΠΟΟσ τη. 

Παθο νοῦὸ [επΐϑπῖα Ἰαμοίαοξατει γνιάεῖασ Κατ δοχπτηα 

οοπίδοίαγα ἴπ ὅ80Π0}. Αχσἤορη. γεῖρ, 1182. 

Ὁ. 270, 27. σαμβύμαι χα ἴαμβοι;: π τπᾶΡρῖπθ ἴατποπ 

Ὑ0-- σαμβύκαι. Ορἔογπιῃ [ΟγΊθασα ἀεθεθαμπι σαμβῦκαις 

ΟΑΡ. ΜΠ. Ρ, 271, 5.ἁ παιδείαν χα παιδιάν; ἐπ χηᾶχν 

δ΄ῖη8 ἔατηθ παιδείαν. 

Ρ 271, 7. οὐ τῆς αὑτοῦ] Ψέετβᾷ οὐ τῆς ἀρίπιπξ Δ Α 2. 

Ϊπ 1, εξ ἃ κυ Ἱεριξασ : οὐ τὴν αὑτοῦ. 

Ῥ΄ 271, 10. ϑητεκωτέραν" καὶ βαναύσϑυς] 6 9ητι- 

κωτέραν καὶ βάναυσον. 

Ῥ, 2719 14. πρὸς. αὐτὸν μελετῶντας ᾿Ἶ᾿ πρὸς αὐτὴν 

αὐτῶν μελετῶν. τῶν τᾶς. 

Ρ. 271, 16. σκεπτέον δ᾽ ἔτει περί τε] ἘΒεϊζίαβ σκε- 

πτὲον δὲ τὰ περὶ. 8. σκεπτέον ἐτι τά χτλ. ϑεὰ 46 δὲ ρατέϊοιϊα 

ἴῃ Δροδοῇ 7απὶ [ἀθρῖϊις ἀϊομαπι ἃ πορὶβ οἢ, 

ν 
Ῥ, 271, 18. καὶ πᾶσι τοῖς δυϑμοῖς Αδίαπε ἃ ἴ,. 

Ῥ, 471, 2ο. τρίτον δεῖ] Ὁ εχ ἴ, Γ[πξοερὶξ τρίτον δή. 

Ῥ, 471, δο. νομικῶς 1Πποτ. ἸΠΑΥΡΟ: γενικῶς διέλωμεν 

τοὺς τρόπους, τύπῳ μόνον εἰπόντες. Τενικῶς Ῥχοθαν ,ἀπκδὶ- 

χπι5, Ὁ Τοχῖρ! λογικῶς. 

ᾧ 

᾿" 

ἐ 
ἱ 

᾿ 

-οσαπδάσωτω  ἄγαι νι 



τππ στ΄. Ὁλνόνηε :.. 4δι 

Ρ, 472,9. περὶ ποιητικῆς] [πὶ ἩΡοτίοσα σαδάδμι δχ- 

Ῥοπιΐοπα 46 τὰ ροείϊοᾶ. 

Ῥ, 272, 1τ5.. οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον πάσαις χρή- 

στέον] ίδεο αθίαπὲ ἃ ΡΒ 1. 

ἘΣ 572, 24. καὶ τοὺς ὅλως Ξῆθνη τὰ τ οὐ ξἢ ΤΙ ΊΖίς 

τπϑὶοθαὶ καὶ ὅλως τοὺς παϑητικούς; Ο νοτὸ χαὶ τοὺς ἄλλως πα- 

ϑητικοὺς [ΟΥΛῸ ἰτθεῖ. ΝΜΠΠῚ ΒΘΙΖΙ τίϊο ρ]οεξ. 

Ρ. 272, ὅο.. θεατέον τὸὺς τὴν ϑεατριίκην] Ργδ 8εα- 

τέον Ῥ 2 εἰ νϑίτι8δ ᾿πέευρτεβ ϑεζέον, αοά Τεοθριξ οαππ ἈΠ οἰΖίο 

δ. Οεἰεχὶ Ποιῖ ποθ, ἴπ Ῥ 1. 2. οοπίδθδχίπ ἀεί βεάτρικήν» αποά 

Ῥοΐεα δαάϊεαμα ἰδπητᾶτα δ] οἵα, Ῥτὸ ϑεατέον ἴπ τπατρῖπε Ρ ἡ 

Ἰεριΐατ: γρ. τεϑέον (Π0) πρός.. Ὁ ϑελντέον [ΟΥἹΡΠῈ 2011, Ηοτῃ- 

Οα. ΧΙ, 40. 8ε4 ϑέλγειν ΔΌΠοχγεῖ ἃ Ῥσοίατιο [οσὶρίοσθ ΜΠΠΣ 

ϑεαστέον [οΥἹρῇ [6 ν᾽ Δοέαν Αὐιϊοΐθοθ γε] ϑειαστέον . ατοὰ Τά δ 

ΕΓ δὸ ἢ ἐνξβουσιαστέον ΑἸΧΊΓεΐ, 

᾽ν. 275.»..5. παρὰκεχρωσμένα] Ρ' χὰ 2. παραμεχωρήμία 

(πο): [εα Ρὶ α χηᾶῦβο παράχεχρωσμένα. 

Ρ, ογὅ) τό6. Σωκράτη 1: ῬΙαῖ, ΠεΙΡΆΡ]. ΗΠ]: Ρ, 8099 .Α. 

Ῥ. 27325})5. 28. τοὺς μυϑουςξ] Ο δοπ͵]εοξαχαιι δομπ δι οΥΣ 

1προπϊοίδτη τθοθρὶξ τοὺς Νῆυσούς. ΑδΒαϊποπὶς τποηποσζαΐίαυ ἔγα- 

δοράια Δίὶυσοὶ εὐ Ἐπ] δοτποράϊα εἰβάθι ΠΟΙ Π15. Δ ΠΊ15 

διθυρχαμβικοὺς μύϑους Ἰερι{6 ν]ἀείατ. 

Ρ “ηὅ, ὅν. τὴν πρόσήκουσαν ἁρμονίὰν πάλιν. Πε- 

᾿ρὶ ὃ8 τῆς δωριστί)] Ηδεο τηα]8 δρίμπηξ ἃ Ρὶ 2, 

Ρ, γγήά; 2. δωριστί] Α 1. 2. δωριστική. 

Ῥ. 2747) 4. τοῖς νεωτέροις Ο τοὺς νεωτέρους. ΨοΥαα 

Ποῦ Ἰοφιοπαι ραπιι8 αὐ δἰγδοιοπδμ Ῥουΐίηετα νἹάδέασ, ἢῚ’- 

εἴπ οἰξ επῚ πῃ πρέπει τοῖς νεωτέροις παιδεύσεσθαι ῬΥῸ πρέπει τοῖς 

νεωτέροις, ἂν τις παιδεύῃ αὐτούς γν6] ἐὰν παιδεύωνται. 

δ ἢν 7; διασπτσυς} ὅ10 ΑἹ. Ὁ, ΟΊ [ὩΣ δ; ἑκάστους 

δυιΐδειπ πὸπ δά πρέποντα Ῥατίπηοὶ [δ ρεπάοὲ ἢϊο δοοιίαϊνιιβ 

ΔΡ ΠΡ ΘΥΓΟΠΆ]1 νερὸ δεῖ. 

Ῥ, 274. 9. διὰ χρόνον] 2 διὰ χρόνον. 

Ρ “γά, τι. καλῶς Οποβξάδπι Ἰαροῖο οὐ καλῶς ἀπὶπιδιε- 

νουΐαση ἃ Γαι θῖπο 6. 



ΤΟΣ ΑΒΙΘΤΟΥ. ῬΟΙ͂Τ. ; 

Ρ. “4, τή. μεθνστικὰς λαμβάνων αὐτας] ΡΙΪΔΙ, 

ἘΡ. ΠΙ. Ρ. 598. Ε. 

Ῥ “74, τΊῇ. “δεῖ καὶ] Ο καὶ [εο]πῆὲ, Νὸπ ορις ἰπᾶο 
- 

ὈΠπιοπήαιοπα εἰ, 

Ῥ. Ὀγή, 19. ἢ πρέπει ΑἈ 1:2. ἥ πρέπει. 

Ῥ. ογ4ά; εἰ. παιδείαν] Ρ 1. διάνοιαν;  ἵπ ΠΊΔΥΡΙ 6. 5700. 

ἡταιδείαν ; πη Ρ ς παιδείαν εἢ ἱἰπ Πἰπιγα δὲ διάνοιαν [μρϑυίετι- 

Ῥίπιπ. Ηοο υϑσῆξ νει 1πέεγΡΥΕ5 1πὲε]] δοῖα τα, 4. Δ 6. 

Διάνοιαν παι ᾿πηργοραγθσῖα,, 4πᾶπαιδῃι Π1}}] εἰξ, αποιῖξ οετ- 

ἔο Ῥτοπα Πἐιθ η 118. 

Ρ. 574, :5. ἡ δῆλον] ϑ810 [ΟΥἹΡΗ͂ Ῥτὸ ἢ δήλον, «ιοά 

Ἰερίξαχ ἀπ Ρὶ τ. 95. γα]δο ἁρμονιῶν: δῆλον, ὅτι Ῥτὸ απὸ 8 οὲ 

Ὁ 1ἴὰ ἁρμονιῶν" δῆλον οὖν ὅτι εἰο. ΟΥ̓ Ῥ. 62, 24. ἣ καὶ δῆλον, 

ὡς ἔχει τι -πολιτείας ἡ τάξις, 

Ῥ. οΤά, 22. τούτους ὅρους τοεῖς] ῬῚ τρεῖς τούτους 

ὄρους εἰ μοῦ γεοϊριεπάτιπι δσὰξ δχίειρ]ο. Ρ 2 τρεῖς τούτους 

ἢπϑ ὅρους. 

ἴῃ ἅπε Ρ 2, 5. τέλος ᾿Αριστοτέλους πολιτικῶν. 



τ 

ν᾽ ἢ 8. ἢ 

αἀάϊτΑτηθηΐα σοπῃτΐηοπθ Δα Αὐϊποῖε]ῖ5 ΡΟ]. 1100. 11. δάρ; 

ΥΙ, ᾳυοᾶ ἀδ τε, ]1οα ᾿ιἀδεἀδεοτηοηϊογαμα δρῖϊ. 

Οπδηφᾶπι ἃ ΤΔΉ]Π}ς τίς ἴσας ΠΟΘ ΠΊπηὶς τιᾶρτια οπγῶ 

᾿ς ἀιηΠΠρεοπιίδσιια ἀθ 1 ασεἀαοπιοπίοτιιτα τϑραὉ]1οα ἀἰΓρα!δέμιη εἴ» 

ἐδτπθὴ οἰϊατα πουϊπτπα πιΠογιοοχατα σοπιτηδηϊαίίοπα ποπάμπλ 

ῬτοΥχβ Ἔχ πδαῇι 61{6 νυ θπέπυ ἔοχξες 6 ΠῚ 115 τπᾶπᾶὶρ ἀπ α1- 

ἐδὶ15 σορπῖο, [πὲ6]]Προπάασ εἴ οηῖτ Πιοτγῖαθ ἀπεαθιαα δαπὶ 

εἴϊε νἱγειπξετα,, τπιξ αι πιαίοτο ἤΠαάϊο αἰἰδααῖτας πυῆβα]α., 60 Ὁ] 

χα Υοίατα νἱΠεαπίπν, πᾶ τποχπαπίο ἴὰο βοπάοδχαπα ἢηΐ, 

Τίς Π 4115 γεΐ Ἰονίοσα «αδεάδηι ἰδ σου οἔ 1Π ΟἸΔΤΊΟτα Ρο- 

Γαοχὶέ [πορ, ποὴ νι ἀθαίμσ ἰά ἱπρνϑεῖ5 ἔθοι 6 ἀοοξογαιη Ποτηΐϑ 

πασι. Ερο γνεῖο 1π ἴαπία ΠΡτοτιπιὶ ΟΟΡ18,), απὶ ἀ6 1,δοράδαοτηοι 

πϊοσαπι ΡΟ] 118 ἀραπὲ ποη [απατη δια ἀδ εὰ ἀϊριεαξαχις 18 τα πὶ 

φῬεγίσαδοίαθο ρῬαυ! οι! αἰϊπι, ) ἀξ θὰ ἔαμπίμπι Ῥτοίεσαιπ,, απᾶε δά 

1π|6]Π|σοπάα αιδράατα Αὐπῖο!ε]15 ἰοοα οορηοίϊα πὶ τοτὰ δσδῖ. 

Οτάϊατπλιν ἃ ΤΠ γοσγρο. Οποά Παπο ἀϊοιπὲ δἰτοΐογοπι Τοῖ- 

ῬΟΡΙΙοΔς 1 δορἀαεπιοπίοτπτη, 14 φαϊάδη εχ ρατΐδ ἐαπέπιη νὸ- 

χυτὰ οἴ. Ναπι ἢ εαπὶ ἀϊοὶς διιοίοτειπ αἰϊοιαΐας το ρα Β]1οᾶ 6, 

4αὶ ἴατα Πηρβα ας ἰθρος ἔ1}1} αὐτᾶτη ἘΠΙνΟΥατα Οἰγ 18 15 ἔδοῖ θ τὶ 

εἰ ἤξαταπι οάἄοϊαν!δ, ποῖ Τγοσγβιις ἔμ δπιοίοσ σὶρ] οδὰ 

1,Δοο δοιπομϊουιτη. [5 ῬΟΙ᾽πι5 τοπούαν ἀπε απ πηᾶπα ἀοτιοδῦ 



4δή ΑἈΊΒΤΟΥ. ΡΟΙΠΤ. Ἶ - 

Βεπεὶς ἀοίουρηοπθηι, 486 Ῥοπθ ΟΡίο ουδὲ ΟΡ ἱπηροίθπεϊδπι 

τόρατα (ν. Αὐτἱ, Ῥο]. ν, τοῦ. Νάιῃι 4πππὶ [πττπᾶπι ΟΡΟΥΆΤη 

Ῥοίμηεε πὶ ΘΧΘ4ΙΙΤα 415. ἀοΥυἹοὶ5 Οἰν 1 ΠΡιιδ, ᾿πρυὶπηῖ5 Οτδίθι- 

Παῖπ, οὕτη ἐγρίπΐα 1715 Θραγίδηϊδ 1π ΤΟΥ πὰ ΡΥΟΡΥΟΙΠι5 Χο πο- 

ναϊοπθῖι Δπἰϊαπαγιτη Ἰεριπι ῬΥΟΠΙ] ραν, ΗΣΙ ἐγιριπία υἱτὶ 

(οἵ. ῬΙαΙ. γος, 5.) [ἀπὲ ῥγαρἔδοι ἐσ ριπέα οράσατα ῬΟΡΜ]1, α4π]- 

Ῥυ5 οοπίεπε πε θιι5 ΟΠΊΠΙ15 1Π4 ταῖρι] 1οδα τηπΐαϊο ἔδοϊα ἤπα 

ολθᾶς εἴ, δὶ ποναὰ {αιΠεξ εξ ῥγοσίαβ ᾿πδπάϊξα Γιδοοἀδοηχο 115 

Πα ᾿πἤιξαίο πὸὰ ἤπα οσοϊπομα τα] οσπτλ Ῥεγαοία 165 οἰζεξ, 

Λοοϑάῖξ αποά πεὸ Ἰρίς Αὐϊδοιοῖος ρτανὶβ ἀὸ Ἰοοιιρ]6ς ἁποῖοσ πὶ 

ῬΟΙΙα ΤΠ γοιτβατα ἀποίοτεπι εἴα αἀἰχὶξ δρατγέαπαθ τοὶρα]1οδε ; 

πᾶπιὶ ἦα Ιοοο Ρ. δό, 20. ἀϊοιατη εἼ{ε Γαἰϊς Ὁ. 545 εἰ Ἰοοῖιβ Ρ. 58, 9. 

Ππο πὸπ ροσ πεῖ. Α ΓΙ ΟΌΤΡΙ ν ΕΥῸ ΠΡ 6 ΠΙΟ Ρυδοίογεχα 11π|{}151}18 

Δβτοτγατη ἀἰνίῆο ρῥχοΐθοία εἰ. Ἐππάδία εσαὲ δαΐθιπ μαεὺ ἀοσῖοᾶ 

φοπἤταο ἀπαβθας τπαχπθ τορι5; ἀϊνοῦίο τποάεγαῖδθ σπαὶεΐ 

ἐπάϊπ15 ἱπγα οἱ τπδϑὶ ἤγαμαπιη ἀθίοτιρία ἀϊρηϊαίθ, ἸΝδιπ ααπιπα 

οἰνιζαῖε5 Ἰοπῖοᾶθ ΟΥΒῚΠ5 ΠΟΠΠΙΠ Ποτὸὺ5 πονϊεπε δὲ ίδσνος 

41 οἰντέαξθιη ΘΟμ ΠΠΠ αογθπξ, ἃρπα Ι)ουϊθηες. τπθάϊαστα αποά- 

ἄατα βοπῖ5 ἹπίοΥ ΠΠΡΟΥΟ5. (ϑραγίαποϑ) δὲ ἴεγνος (ἢ 61]0[65) στερε- 

τἱεραίασ,, Ῥουϊοδοουαση ποιη]η6 Ἱπῆρηϊαιη. 1ὴ)6 15 ἸΡΊΡΕΥ ῬΤΙ- 

ταατα Ἔχροποπάμηῃ εἰξ Ῥγονι πε. Ναμι πὶ 6δὸ ἀϊ[οτὶ παὶπθ τᾶ- 

χίτηθ σοι ΓρΙοῖ αν παΐγα ταὶ ρα] 1Ιοαο Γ,ασοάαοτηομπίοτιπι. Οτιᾶπε 

αἂϊ ἀεοπποοταΐίαπι οἴΓε ἀϊοῖπξ, 11 Ῥοηάεσασο ΟΡΙ [ππ|Ὶ αππᾶτι- 

ἔχαπαι ἱπίοσυπε ᾿πΐοσ ρουίοεσος δὲ [ΠΡ εσοβ; ΟὈΪΔ ΠῚ Παπὶ δἰϊαστη 6ο- 

χὰτα 46 ἀρμὰ Αὐιποϊεοϊοτα Ἰαραπίαν Ῥ. 160, 15. οἱ δὲ Λά- 

χωνες τοὺς δήμους κχατέλυον- οἱ μὲν γὰρ ᾿Αϑηναῖοι πανταχοῦ τὰς 

ὀλιγαρχίας. Ῥοετίοθοϊ ἰρίμαν [απ Αομδοὶ δ απ ταὶ Ρεϊο- 

Ῥοππϑῆ ἱποοῖΐδθ, ααΐϊθι5 ἃ Βουϊθπ ἢ θτι5 νἹΟ ΟΥΡτι5 δῷ 1π||10 86- 

ἀπαπι 1π|5 (ἰσοτιμία.» μετέχοντες καὶ πολιτείας καὶ ἀρχείων) ἀδίατα 

εἴ, ϑ8ε4 ἴδπὶ ἱπάς αὖ Αβι5 ΕΥν ΠΠ 5. Ἐν ἰειηροσα πδδὸ 

ΟΥΠΠ15 ΥΔΙῚΟ ῬΕΥιγΡθαΐα. οἱ δἴχιιθ σοχπιπυίαϊα. ῬΣΙνΑΠΙΩΣ ΡῈ" 

ὙἹΟΘΟΙ ἀθαιιο 1πτὸ Παπίημθ ἐγ] ραίατ! (συντελοῦντες); πίθοις 

ἀναγ δῖ δα οομπιῖεϊα δρατχίαποχαση (Οἵ, ΝΓΔ]]αγασα ΠῚ, Ρ. 

24; οσ Ρυδείεχμια ἐκ ὙΜπογάϊάς οΟ]]Πρας 1, 80: πρὸς μὲν 

γὰρ Πελοποννησίους ναὶ ἀστυγείτονας παρόμοιος ἡμῶν ἀλκῆς 

ἀστυγείτονες επὶπιὶ Γι Ῥογίοοθοὶ; ἀϊοία [ἀπὲ δυιέθιι οοπη ἴα ΔΒ 

1,Δοοἀαθιηο 5 ἀπέλλα; πᾶπὶ Ποιΐ ἃΡ ἐκκλησία ἀογιναίαν ἐχχλή- 
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ἐ σιάξειν ἢ ἃ ἀπέλλα ἀπελλάζειν) ; 1π 0 61115 ἔαγπειι γα ΠΡ αη ξ ἕατα 

ΟΡΙΑΥΙ αππᾶπὶ ἰΕΥῚ δυπιαίπιχγα ἱπῆτποιῖ. Οποα ἐδ ποποἤίοτσο πὲ 1ξὰ 

 αἰἴοαια Ῥεσχϊοθοοσιση οοπα  οπα ΠΙΡΕΥ͂ ἃ ΝΠ ΆΠ]Ετο τποπίΐατη εξ, 

14 ἀποθθ ῬΥΆΘΟΙριι6 ΔΥΡ ΤΠ ΘΠ 15 1 1{π|77) Δ] ογο αποά ἃ Ραπία- 

τα Ῥαουϊθθοιιβ μοιπὸ 11 νἱοίουίθιι5 ΟἸ ΥΙΠρΙοἷ5 τππιππουαῖαυ,, Δ] ογὸ 

ἀπο πᾶνδΎ ΠΗ ΤπΊ ΠΟΥ Ῥευϊοθοιῖι5 {πποίτι5 οἵ. Οπᾶα 46 ΝΊοοοΪ 6 

ΟΠ ΠΟ γἱοίοτα οἰ γπιρίο πατταίαν, αὐτποάπηι ἀπθῖα το εἰ απ 6 

 Ῥααπίδῃϊα (111, 22.} ράτστιτα οοπίϊεξ απιαπιἄο 15 ν κου αἴσχη Πογθηΐθ 

76 Ἰδοβθάδειπομῖᾶ ἂῃιο ἐπ ΡΟΥΘ 118 Ποιπαπούμπιπ. Οποά ναγὸ 46 

Τ)τηϊαάα Ῥεσίοδοο ἃ ἽΠπον 146 (Υ1Π1, 220) ἐγαάτέαν 14 δὰ [,ἀοεραα6- 

ΟΠ ΧΠΟΠΙΟΒ Π.Ι10 ᾿Ἰπο60 ρετγέϊπει [ο δα ΟΠϊοβ. Α ρογϊοθοὶς Ῥυου[ι18 

 Πεϊαπροπαὶ Ἡε]οξεβ5 [ππὲὸ 4π ρᾶγαβ ἔππὶ [ουν 5 σε ου τ Π 

Οταεδοοστιπ. Εοβ ποι εἴα πο. ]α5 ΗΠ 6115 ΟΡΡΙαΙ, αἱ ἡ ππιτη ἴοτ- 

ἑ ἜΠΟΥ ῬΥῸ 1πιγῖ5 ΔΘ Δ 1]Π1Π8ὲ6 ΔΡ 1π1}10 ἀϊπατοα 6} ἃ Τλουΐθηῇθιις 

ΟΓοΥν] [λοι] Πηΐ, [οἱ Εϊλως εἴα ρεσἔέεοϊξασπ ῬΑΥΠΟΙΡῚ1 ΑΡ ἨΕΛΩ, 

᾿ Ῥαίπναδβ ΠρηϊΠοδι!οπῖς ᾿ΥΠΊΠ]οΥτι (11. Ρ. 55.) ἀοπιοι ΠΊΑΥ6 οἴιμι 41115 

ὁοπαίι5 οἴ, δε ἀπο ἔππὲ ρσυδεῦῖριια ἰαχαπάα 1ῃ πὸ ἀογῖνα- 

ΟΠ ΖΙΟΗΘ; ὈΥΪΠΠΙΠῚ ΘΠ1ΠῚ πιαῖα Παΐγεΐ δοοθηΐῃ5 Ππῖῖπι5 ῬΑΥΙΟΙΡ11» 

αἱ Εΐλώς 616 ἀορεθαῖ; ἀεῖπάε, ηποά βυᾶν]ι5 οἱδ (ᾶπὶ δοσαπ- 

ἔππ ῬΥΟΡΙΟΥ τηπίαΐατα ποταϊπατα ἤδη Ποαίιοσιθηι [6 Ρ 118. ντ46- 

ἀπ ἱπητητιδίπιπη) ὦ 1π οΔΠΡιις ΟὈ]Ι ἰδ Γεγναΐσ. ΗΟ δυΐθπ 

ἢ ΟΥδοοῖὶβ ἤεχὶ ποη [οἱεΐ πιῇ 1π οοπίγδοιομῖθιι5 ἃιὰξ 1 γΘΥ15 

απ θυιθάδπς Ῥισὶβ αΙἸΔΙ εοἱὶ ερίοαθ. Νυπηπαπι 14 [ἀοἴπιπ εἰ 1π 

ὙΕΥΒΟ ΔΙΊ απιο ππτιΐο πὶ Ἰαπιϊάο. Ὑ ἜΠαηπ θη θυ θη δά ἀπ 1 ΠῚ 

ἄττο ἐχοιηρία ηπᾶθ πὶ πάπούθτα ρτΟ θσταμ πτ. ΓΡΊΓΠΥ ατλπιτΩ ΡΠ 

ν᾿ Ἰδυαριιθ, απὸ αἸγτἐπιπῃ πὲ δος, α Οταθοὶρ ἀΔοπηϊδέαγ (ὦ 

δπΐτα [Ὁ 800 τορο ἔδομιια) Ἑλῶται γ6] Εϊλῶται Ὁ 1π|10 ἀἱοι 

Γαπὲ [εὐνὰ 1Π1 ἀδῖπάε νετοὸ ἱπ Ἕλωτες γ6] Εἵλωτες Ῥαπ]αίτα ἐο- 

ποκα νἱάθίασ ποιποπ, ϑῖο ἃ πλανήτης (πλανήτου) Ποῖαπι εἰ 

πλάνης (πλάνητος) ἃ γυμνήτης γύμνης ἃ Ναγνήτης Νίαγνης οἱ ἤἢ- 

οιιξ ἃ γέλος ἀεγιγαίππα οὐ γέλως» Δ Ὁ Ἔρος Ἔρως» ««- ΧΡΟῸΣ 

χρώς 1ἴα ΔὉ Ἕλος Ἕλως. Οἷνεβ γοσῦο ϑρασίδῃι ἰαπέιμι ΟΥ̓Δ ἔν 

ἢ, 6. Πουϊθπίοβ. Οπογπτα ἐσ βἰπία ορας αποῖ οομ Ιου ὶπὲ ἐσιθι- 

ἢ1ι5 αάδο αὐἰάιθίίαία γὰ5 οἷ, ἂὶ νἱχ ααϊφπατα [ἀἐ]5. ΘΟΥ απ 

ἈΠγιπᾶγα απῇβ. ἀο Βοροι απ πάθια απιαίιου {16 ἀ]ο]Ὲ, 

ΤΠΙΠπαππτ5 οπὶ Ν]απίομπο [Ὲχ. ἸγΓᾺ]]Θυτι5. ατὐιΐθτι ἐγε5, Ὑλλεῖς, 

“Δυμᾶνας εἰ ΠΠαμφύλους, ἔαρία ἄς ποῦ πμππιθχὸ οοποϊα οπο δχ δρὶ- 

σςᾳ 



Νῖ. ρ. γϑ8, 27) 16 ἂς Εοτιε δ δὰ 
γὺν 

ΠΠαντὲς γὰρ, ᾿πατ1ξ, τριχαϊκας καλέονται 
[ ᾿ - δι ὦ ᾿ "ς- " ᾿: 

Οὕνεχα τρισσὴν γαῖαν ἑκὰς πάτρης ἔἐδασαντον 

ὦ δπιϊὰ ἑκὰς πατρῆς νο] πάτραις εἐπιεπαγίξ ἽἍΏΗΙετας. 'δεᾷ, 

οἂπὶ εππθηδαξϊοτιομι τῇ Ργὸ γοτα μαρθᾶπι τπα]ῖᾶθ ἴμπε δᾶιι- 

ἴαβ ομν πιὸπ δἀάποοτ: ρυδθίεσυιτα νοῦο ἤπβαϊατυῖς πα δἀνονθίες 

ἑμᾶς Πριποδῆο; Ῥοΐιπι5 ἐρίατα Ἠεποάπτη ἑκὰς πάτρης Γασσα 46 

Ῥε]ορομποίο ἐπ θ!] εχ 1Π 6 ΕΠ οσιθη παπιηιιθ [εθ5 οἶτοδ Ῥασγπαΐϊιισα: 

ἴΏΠΘΣα γα] σπδρ]5 εἢ ογεά 116. 510 ἑκὰς ἀρπα ΤΗπογ ἀϊάοδιας 

Ἰερίξαν 1, 80, πρὸς δὲ ἄνδρας» οἱ γῆν τὸ ἑκὰς ἔχουσι κτλ. Οὐᾶ 

16 σοιπιηοίι5 ορὸ ΠΏΠπδηπο (ὈὙΡΘΙοΗ. ἀ, δίδαίϊβ Ρ. 7) Ῥοΐτιϑ. ᾿ 

αἰϊεπίϊου απὶ ἀδοεῖι Γιαοεἀδειποπίογυτα ἔλα ἐσθ εχ ἱρίδ 

Δριοσαιηπ αἀἰνίπομθ 84 Γοατρο ἱπἤιξαία ρσοβαίπχα ἵν, Ῥχο-. 

ῬΑΥῚ τὰ δἰϊδτ νἹἀθέπν ππσηθγοὸ Οοἴπποτσπτα Οὐθέθη πὰ πὶ. πιοτυαις , 

ἤπρα]! εχ ἢπρα" 9 ἔτ] θα θα ς ογοαραπίας ἀἕητα εχ παταοτο ΕΡΠο- ; 

τουάπὰ Δηἑ 4] τηο. Ναπὶ απιην ἄξοεα Οοἴσαι! αρπά Ὀζείοσι- 

[685 {πϑυῖηξ δίαιια ΠῚ οοἴπηὶ Ὁ ΟΥπμῖθιι5 [ον] Ρἐοσῖθ τι Ετδθοὶθ. 

οἴϊπι Ἔρμουὶβ Γι δοο ἀδοπιοητουατη οοΣπράτεπίασ Βαπᾶ ορίπαθ 9 ' 

εἴα υιάθιιυ ΘΟπΟ πιο οἰϊατη Ἔρος ἄδοθῖι ῬΥΪΠΙ15 ἐδσιιρουῖθα8. 

ϑρατίας ξμι6. ΤΙ ΟυἘ 15 νευθὶς 14 ἃ Τπαθο (6κ. ρἰδξ ν. ἜφΦο-. 

ροι) ἰσδάϊίασ : ΓΕ Φοροι πέντε μείζους καὶ πέντε ἐλάττους. ᾿Αροραῖς 

«ποᾷ Αὐιἤοιθϊοβ Ρ. 66, 15 δραυίαπούπια δῷ ἰπιῆο Γαϊς ἀϊοῖξ, 

͵ 

ἀξσεῖα ὝΠΙΠΙΑ 1. εν ΤᾺ1116 6 ἐγ ΒῈ Ῥυϊποῖραὶὶ δὲ πονϑχα ταλ]]ἴα. 

οεἴεσχαταπι ἐστι Ρτιτα. δ᾽ ἔπαχ φαοά ΤΠΕΟροια ρα Πδτγαπὲ ὈΥΙΠλΣα 

ἐπι πεατς. ἙΡΠογόσθχη τππμτιθ Ῥασεϊποι {Ππ4 δὰ ἀοταϊπαιοποσα 

ΠΟΙΠΘΥΙ (ἴδοῦ Πιηξ επὶπὶ Ῥγὸ ἀδοεῖὰ Ερμοσῖβ 4] πα416). οἱ δᾶ 

δποίαδηι τιᾶβ {ἰγαίτι8 Ῥοϊεαδίο. Ηΐπο πιο! ριξαχ ααἱ ξαοίχα ὶ 

ἢι, πᾷ ἀπίθ Ὑμδοροιραια Ογγεπαϊοὶ Βαθποχγὶπὲ δ ποχοϑβ,. 

ΠΟΤΩΡΘ δη Πα] π05 108. ἐσ θα πτῃ. ρυδοζοοῖοϑ εὲ ᾿πάϊοοϑ τῶν συμ- 

βολαίο;ν. 
τ - . ἫΝ 

Ν απο 114 ῬΕΥΓΘΟ ΤΥ Ἰππιπεγα ἤπραϊα τηδρὶ χαίσμτα, ἂξ Ατὶ-ς 

[1ο161185 γευδὶς τὴ δάἀδρίθιῃ. Αο Ῥυεμπητα απἰάθῃι τεϊσδοίαπαις ὦ 

εἰ Ἰορῖβ ἀθ τς βὶθ πα 5 Τιαρεάἀδεμχοηίογιηι Ὁ. 50) 12. Περορὲ 
» “ ᾿"-: 

Ἰροϊ ποῖα ἃ σ.  αἴδιος; [δὰ αιαατη σεραΐο σθϑοβ ᾳιοδάδι οἐΐασα 

ἔα οἸδΠἢ Ρυαδοξοοῖος ψο]ίση τὰ ᾿σὸ πο ἀϊοίο παδεϑαίασ ᾳαοά. 
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φάρεος; ἄς Αββῇϊαο ποίᾳ τοϑ εἰ εχ ΡΙπίδγομπο. Γιεον μάθη 

ΟψΕΙΟ ΟΡ] [απὶ ΤΙ ἐπιάππι5 εἴ ἩΜΠταδητι5, [οἰξαν ἡ ναυαρ- 

᾿χία 40 Αὐιἤοεε]θ ἀϊοῖ ποι ροΐεσαξ βασιλεία ἀΐδιος. Οποοῖγοα 

ἄπ Ἰθοίϊοπ Ρ 1α δοαπΙδίοαιπ. Τοῖμἀθ 1Ππ4 ρυόβθε δηϊηδάγετ- 

᾿ ξοπάππι εἰ ᾳποὰ Ρ. 85; ὅ2 ἴα Ἰοαυῖϊίμτ Αὐιοίθ]οθ: νῦν δ᾽ 8ξε- 

στι δοῦναί τε τὴν ἐπίμληρον,. ὅτῳ ἄν βούληται" κἂν ἀποθάνη μὴ 

διαθέμενος, ὃν ἂν ματαλίπῃ νληρονόμον, οὗτος ᾧ ἂν ἐθέλῃ δίδωσι. 

Νατη ἢ οοπιρατανονὶς Ηετγοδοΐητα ΨΙ, 87 τπᾶστα Αὐτο 5 ο 

ετοάοη οοτίριοπᾶ εἰ αἀτϊεππο. Τα δπΐστα Πετγοάοΐμβ: δικά- 

ζῶν δὲ μούνους τοὺς βασιλῆας τοσάδε μοῦνα" πατρούχου ὃὲ παρϑέ- 
᾿, ς Ν 9. 5 ᾽ 

τ ψοῦ πέρι ἐς τὸν ἱκνέεται ἔχειν, ἣν μὴῆπερ ο πατὴρ αὐτὴν ἐγγυήσῃ. 

Δ ἰρίμαν ἀρᾷ Αὐιβοξοϊεια ργὸ οὗτος ᾧ ἄν ἐθέλῃ δίδωσι 

Γουϊθεπάπχῃ ετὶξ ὁ βασιλεὺς ᾧ ἄν ἐθέλῃ δίδωσιν ατιῖ τας ᾿πιση ἰδία 

Εν. : Σ Ὁ. Ὁ Ὁ Οἷς 
15 (ἀγχιστείας) ῬΥΟΧΊΠΙΙ5 εἴζεῖ Ῥδίσι δί!σαῖπ5 Ποτθαϊξασδθ, ἢ 

Μυΐαρ Ῥδῖΐοσ Ιπἰείζαϊο χπογέπις εἴεξ, [᾿οογοΐ δφατὰ 1π πχαΐσϊ πιο- 

τΐπχα ἄατε οαϊονπήπα γε]1εἰ. Ῥγοχίπηα5 δαΐθηι 16 40 Αὐἱῆο- 

Με} Ἐπ δνῦμὸς ἀϊοῖξαιγ. 1ὴ6 ἀγχιστείᾳ ν, Βαπίθ 1] ΠΕΡασΝ, (ἀς 

ἑδΐοτα 11πᾶᾷ ἈΝ ΑΜ ἈΠΟ 41 ἀ(6 νιγρῖπιθὴι5 ΠΕΥΘαΣΑΥ 15 τᾶΐ- 

ΠῚ Παϊιοταὶ, Ὑ. ῬΙ]ίατοη. νἱΐ. Αρβίᾷ. οἂρ. 5. ἐξεῖναι τὸν οἶχον 

[ον νοῦ καὶ τὸν ἡλῆρον, ᾧ τις ἐθέλοι, καὶ ζῶντα δοῦναι καὶ καταλι- 

πεῖν διατιθέμενον. ὙιΔοΙαΥ ροΐτις Ρο Βριτδάθιπι μᾶθο ἰδχ ἰαΐα 

εἴτα. ἾΝδαπα πὶ μοο δἰϊεμδν ΜΙ ΘΊ]εσο (ον. 11. Ρ, 104) φαοά 

᾿ς Αὐἰβοίοϊοια ἀϊοῖ! ΟΥ̓ οατρὶ δοίαϊοπι οομίπάηΠ οὶ δεΐδίρ 

Ἐριαάοὶ. Νατπ ατιαπι τὸν νομοθέτην ΠΟΟ ν6] 1ΠΠπ6 1ῃ ΠῚ 18 

πιᾶτταὶ Αὐἱἤοίθ]εβ, ποῖ ἰ5 Γνοασρισα ὩΡΙητι6 πὶ απίπηο μαβεὶξ 

[εὰ εἰϊᾶτη Οὐπτι68 11105; 4πὶ δἀαιταπιοπία δὰ Τγουτρὶ 168565 δά- 

Ἰδοουασπξ,. Τριίασ ααστα γϑελι ες ΓΥΟΠΥβΊισ 6. 4185 Ὀυαθάϊιπι 

ἤπυτα νοπάοτοῖ, [ογγαία οἷ μᾶθο Ἰὸχ ΙΥοαχρθα εἰΐατα ἱπ ροῆο- 

χη τἰπτᾶ οτὰ ἘΡΙΐδάοὲ ἰθρα δῇ οσπὶ 64 απᾶς ρΡοΙὲ Εριδάειιπι 

46 ἐρϊοϊοτῖβ δα άϊία εξ: Ἰάσιο δὰ Ππάθπι ῬυΟρ μι εἴ, 

ἼΝ Οποά 46 {ἰ|ἴχ8ρ118 χαρίση. ΡΟ 1108 χηοσμλε ΓΑΕ ΔΉ 15 

Ῥ. τοι ζιπ{Ὸ ἤπρα]α σορύτὰ Γ[αἰχαρια Ῥχοὸ Ὀἰπὶδ, 1 εχ Ηοχο- 

ΘΟᾳ.ο 
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γ08 τς ΕΞ ΒΕΡΌΒΙΜΟᾺ ᾿ς ᾿ 

ἀοῖ Ἰοοο ΟΥἹ, 57) πεατιααατι ΘΟπ Ια 1 Ῥοῖϊς. νι ἀοίσ. ἴ5 δηΐππ τας 

ἢν δὲ μὴ ἔλθωσι, Ἰπηπ|, τοὺς μάλιστα 'σῷῴι τῶν γερόντων προς- 

ἤπμοντας ἔχειν τὰ τῶν βασιλήων γέρεα δύο ψήφους τιθεμένους, τρί- 

τὴν δὲ ἑαυτῶν. Εγαμπΐ διΐθπι ἰχιριπία [οπαΐοσθθ, δχ. ν πρὶ 

ΟὨΙβ ΠπρΡᾺ]1, ἴγὸβ εχ ἔσιθιι ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙΔ “που αση πιὸ ογᾶπξ ΤΟΝ 

ξε5. οἱ ἢο ἰθυπὶ ὃδχ Πηρι]5 ἐσιθαθιι5, ἸΘΊΓΑΥ αππιτη Τα ρ65 ΠΟΙ 

δἀἄοσδηξ Γαγαρία οογατα δα ἔουίμαιπ 1ΠΠπιτὰ Γαπαίογοια Ῥυϊποῖρατο. 

115 ἐστῖριιβ Ῥευ ΠΟ ΡΔΗ 411 ἄπο [πἢγαρῖα ἀπουτσα τοραχη ΠαΡ6- 

μδὲ, 4πῖθτι5 ἴππππὶ ΤΡ ἢ τι5 ἀοινάς δάϊαπχη. ἿΝΟπ νι θμαῦ Ομ] ππ 

τορα5 [αἰϊγαρία πιὰ [ΓΘ παίουὶ Δ]1οΣ ἔσιθιι5. Αἰϊπι5 οαἰπιδάατη οοἴς- 
οὐοιδς ὦ: “.. «5. ΠΙϊε; τὸν προσήκοντα ἀριιὰά Ἡδοτοδοίππι 46 σορπαίομπα ἀϊοὶ ποία 

γε εἢ (Υ͂. Βιπίθη 46 ᾿πτο Πογθάϊε. Αἴ. Ρ. 15.90 Οποᾶ ρΡ]χαῖΣ 

αἰϊαγ Ἠδετγοάοῖιι5 (τοὺς γέροντας) 1ὰ εχ γερο δ νἱοα [αἰϊ5 εχ- 

ῬΙΙοαΥΪ ροϊοῇ. ᾿ 

Ὦς ΕΡΠοΥῚ5 Π|ΠῚ] Πᾶρθοὸ αποὰ δὐάδιη πὶ Ῥαϊοα ἡπᾶθος 

ἄλτη απᾶθ δὰ Ὑδομαηι ΟἸΙΒοπἀ εοὸ5 Ῥουπαπξ, Αὐϊοξοθ]οθς ᾿ 

επΐπὶ Ρ. 57; 1ή. ἀλλ᾽ αἱρετὴν ἔδει τὴν ἀρχὴν εἶναε ταύτην ἐξ ̓ 

ἁπάντων μὲν, μὴ τὸν τρόπον δὲ τοῦτον, ὃν νῦν" παιδαριώδης Ὁ 

γὰρ ἔστι λίαν. δεά Ρ]αϊο 1,656. 1Π, ». 605 1: ὃ δὲ τρίτος σω-᾿ 
« - - ὦ » ΞᾺ , ᾿ υ - Φ 

τὴρ ὕμιν ετι σπαργῶσαν καὶ ϑυμουμένην τὴν ἀρχὴν ορῶν οἷον Ψά- ) 

βΑδαο, "". ἼΩΝ 

λιον ἐνέβαλεν αὐτῇ τὴν τῶν ἐφόρων δύναμιν, ἐγγὺς τῆς πληρῶν 

τὴς ἀγαγὼν δυνάμεως. Ἦδεο ἢ ΟΟΙΡΑΥΟ5. νἱδοπέιτ εἴ 6]16- Ἷ 

οἴοπθ εοἕ [ουοπθ πῇ {μ|{{6 Ταοεάδοιποη ἀπππὶ ΕΤΟΥΣ. 

οὐδ πο θαπ!. Αἴαπθ ποὺ 1ἴὰ ἴδοίπιπι εἴα νἱἄδίισ. ϑίηρι]δα ἡ 

ἔγιριι5 ΠηριΪο5. οἰ ρα θαμξ Ἔρμοσος εοάεα τποᾶο απὸ ἀε]ίροσο 

Γοπιαΐοσεβ [Ὁ] θα. χ ἄξοθιη 1ἰὰ εἸθοιῖς απΐπαια ἀθίποορβ 

Γουἱ8 ἀπο Γαπί|, ΗΠ Δάνουαυ: νι ἀθίιν Ἰοοῖι5 ΑὐἹοῖθ 115. Ὁ, 1χ2, 

6. [οὰ νἱάοϊασ ἰδηίπια ; πᾶπι Πδθο ἰῇ ἢσγιοϊϊτα [ΓΟσἶο ἀϊοῖς 

ποῖ Ῥοίοίξ. Οὐαπιτι ΘΡοσούπηι ᾿πΙθοία πτθπῖϊο πὲ, ὅδ [ον έαϊα ̓  

ἁααϊὰ αὐάεγο Ππαιὰ ἈΡΙοπττα νἱάθιν, ἸΝοξππι οἱξ δηΐσα γερὶ- ἡ 

Βι5 πιαπι ΘΧΡ ἀμ Θῖα Το σοηξ ὉΡΠποσόστηι τπαπάαία [ογίαϊα ᾿ 

χα α οΠ6 γαάττα. ἴ)6. απ [ογ α]α Ἰοοῦτα οἱ αΓΠοτσα (αὶ ΕΠ δρπᾶ 

ξΟ πο χαίϊατα ΡῚπἄαΥ1, απαπιπη οτηχιθ5, πὶ ΤᾺ]]1οΥ, αὶ ἀ6 ποο ]οοο 6χ- 

Ῥοίπσεσπμξ ΟΡ] ΠμῚ δ (ουῖθαπι ᾿πίορτιιπι. ΓΘσῖ ασ δαΐοπι δὰ 

ΟἸγαι. ΥἹ, τϑ6. Λάκωνες μήρυκες διαπεμπόμενοιγ ξύλον μελαίνον- 
ἔξ νὰ ς , - ς 

τες περιείλισσον λευμῷ ἱμάντι καὶ περιέγραφον τῷ τε ἱμᾶντι καὶ κα' 
- 

- ΄ » ΒΞ ἈᾺΝ δ᾽ Ν ΠΝ - ᾽ ..ὉΟ7 ,'. να ἘΞ Ν ΄ 
τῷ ξύλῳ" εἶτα ἀπέλυον, στε τὴν ἀμολουθίαν τῆς γραφῆς μὴ σῴ- ὦ 



᾿ « »ὕ ᾿ ΄ ε πα (ὦ. - σ 
ξεσθὰι εἰ μὴ προστεθείη πάλιν ὁ ἱμάς, Καὶ οὕτω διὰ μὲν ἑτέρου 

1 Ν ς ᾿ : ς , ρα. ΄ 

τὸν ἱμάντα διὰ τε ἑτέρου τὸ Ξύλον ἀπέστελλον" οἱ ὃξ ὅτι ξύλον τε 

ἮΝ ὕλον, ὅπερ εἰς δίο ποιοῦ δμὲν ὥμεσ Ἶ ὙΞΗ͂; στρογγύλον, ὅπερ εἰς δύο ποιοῦντες, τὸ μὲν ἥμισυ κατεῖχον αὐτοὶ, 
ΟΜ “ ἄν, - ἊΣ δ π᾿ ῥ “ τὸ τῷ ἕτερον εδίδουν τῷ στρατηγῷ τῷ ἐμπεμπομένω» εἰς τινὰ πόλιν, 
Δ, Ύ ᾿ » ΄ ε - ν »εν ͵΄ 

Π Ἑΐτα εἰ ἐβούλοντο δηλῶσαι αὐτῷ περὶ ἀποῤῥήτων ἱμάντι περιειλίσσον- 
ὍΗ ἃ Ξ ἔδαδν Ὑμῖν χ γα 5» -: [ἢ ᾿ 
οὕτες, 0 εἶχον αὐτοί ξύλον ἐπέγραφον, ὀντινα δεχόμενος ὁ ἁρμοστὴς 
Δ Δ." ᾿ τ - » -“ . Ἵ » 

᾿ περιείλει ὁ εἶχεν ἐκεῖνος ἀποχόμματι καὶ οὕτως ἀνεγίγνωσνεν, ---- "Δλ- 
' σ΄ δότω , » ᾿ 
λοὶ ὃξ ὅτι ἐχρῶντο πλατείαις σχυτάλαις οἱ Λάκωνες ἔγγράφοντες αὖ. 
ἯΝ - 3 ῃ 5» » , “ὦ Ἵ 
ταῖς τὰς ἐπιστολὰς καὶ ἐγνλείοντες εἰς σκύτινα ἀγγεῖα καὶ οὕτω σῴρα- 

Ὰ 1, 151. ποΐιιτη οἱξ πηϊατα εἴα [ογξαϊαπα Ῥδιί[απΐδα 411 οἷατα 

; Ῥορπῖο Θραγία διιοσαδῖ. 

Ἧ Οπαπι ἴπ δοπαΐοτοβ Ἰαθραραηίπν ΡΊΙΟΥΠΪΏ 14 τποᾶο ἴα- 

Π Οἤατα εἴα ἃ} Αὐτοιθ]6 ἐϊοίιγ. Του ρέμα εἰἱδ ἃ Ῥ] πιάτο ντ, 

ΟΠ 1,γο. ο. 26. Ἐρ0 διίοθιη τπ1Πὶ δἸγατα υ] θῖν νἱν Ῥυδε απ }Π- 
ἊΝ Β “Ὁ τ 

ΩΣ αποά Ἰρίοβ ϑραγΐαμιοβ διπ 116 παγγαὶ ἰπππὸ τπαριγαΐπτη. 

Τὰε5 επῖτπ 1ἰὰ ἴα Ππαρμι[6 νἱἀείασ. ϑθ χάρο ΠΥ ΟΙΏΠ 65 ΠΟΙΠΘῚ 

Ταπτη Ῥυοῖε πη εἴα νι ἀθπέιν αι δπς 115 σα πὶ θ 115 ΘΙ σοθαξ πλμ}}}- 

ἔπάο. [αἰΐαν τὸ φιλότιμον ποῖ 'π 60 οοπῇίξοτο ν᾿ ἀδέμυ απο ἀιηθ1- 

) Ἰΐοπα Ῥείθθαίαν τπδρὶγαΐτι5, [οἷ «τοι Ρα Ὁ]106 6κ ΟΠ ἶ 115 ἸΠΠ1|1ΠῈ 

[6] 18 6γθ [Ὁ] ΡῈ ρορτ]ι5, δοαπα ἴαμα δὰ πομϑ! ἤππάματα Πατῇ 

ΟΠ ΘΥΘΟΙ οἶνεθ. Νοὴ Ποτὶ 1ρίτασ πιο Ῥοίϊογαΐ φαΐπ [ὉΠ 65 ΟΥΠ6 5 

 ψίτα [ἀπο ΓΗ πιο Πιοπ ἢ ΓΠ πιο πο ροταραπάία. πιαχίτηθ ἤπιθυοηΐ, 

πὶ οτα ἀἰδηιαίοτα Γουιαϊοτίαμι αἰϊοαπθγομίαγ. πο Ταοίπατα ε 

᾿ ἀποά Ἰοριίαν αριὰ ΑὐἹοίε!ει Ῥ. 57, 12. ἄϑλον γὰρ ἣ ἀρχὴ 

αὕτη τῆς ἀρετῆς ἐστιν εἴ ἀρπὰ Λεοίοπίποιπ οομία “ΤἼππ. Ὁ. 25, 

55 Ηδὲ, παρελθών τις τῶν γερόντων ; οὗς ἐκεῖνοι καὶ αἰσχύνονται 

᾿ καὶ δεδίασι καὶ τὴν τῆς ἡλικίας αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἀρχὴν μεγίστην 

εἶναι νομίζουσι, νκαϑιστᾶσι δ᾽ αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐκ παιδὸς εἰς γῆρας σὼ- 

Φρόνων, 1)6 οοἴονῖθ Γ᾿ ἀοο ΘΠ" Ο ΤΟΥῚΙΠῚ χπαρὶ γα τι5. π1Π11} Πα- 

Ὅεο «πο δὐάδιῃ ΤΙ τπαπαΐ ΠΥ (Ρ. 120) ῬΥΔΟΙΟΥ Ἰοοπι Α]1- 

«πιοῖα ἄρ ππιπθγο Παγτπο [ζαγιιγα 7 611] ΟΠ ἀριιὰ ὅ010]. Ρίπα. ΥἹ, 

χῆθ. ἾΠσαν δὲ ἁρμοσταὶ Λακεδαιμονίων εἴκοσιν. ΟΥΑΙ ατ ἐγ ΓΟΔ]ΠΙΟΘς 

Λίηὶ ἐκ ἤηριΠ15 ἔχ αθιι5, πὸ ῥτδοίογθα Ἰοοΐ τοϊϊαπέ, ἀς απϊ- 

θιι5 δἰ δἀἀοπάτχι νι ἀοῖμν οοχππιοπίαιομπὶ ποίγαο, Δ] ίευ 46 

δοπν ἸοΠγ115 Ῥτ 1105) 6 1πι4 10 115. ΔΙΓογ. Αο Ῥυϊηλασ. ἀπ] πὶ ε18 

ἀοχιγαίίοπο εἰυτλοϊορῖοα νοοὶβ φιδίτια γε} φειδίτια πιοπιοπ πηι οἱ, 

ΓΑΟΕΒΑΕΜΟΝΙΟΒῦΜ. 460 



Ψ 
“ 

Α70Ὸ ΠΕ ΒΕΡΌΒΕΙΟΑ. - 

1)6 φα ΡΙπ Άτομτι νἱδ. 1πὸ. 12. ἴϊα: οἱ Λακεδαιμόνιοι Φιδίτια 

προσαγορεύουσιν εἴ τὸ ὡς Φιλίας καὶ φιλοφροσύνης ὑπαρχόντων ἀντὶ 

τοῦ λ τὸ ὃ λαμβάνοντες" εἰ τὸ ὡς πρὸς εὐτέλβθιαν καὶ Φειδὼ συνεϑι- 

φόντων. ΟἿΣ ἃ φείδεσθαι (ἀπ πατη [οΥ]ρέατα Πὲ Φειδίτια) ἀουῖ- 

ναπξ, 11 ΟΥΠΠΣΠ τ ἸΟπβΙΠγη8Β ἃ γΕΥῸ ΔΡΘΥΥΑΥΘ ΤΠῚΠῚ ὙἹάθπίαγ. 

Νδτα Φειδίτια (ἃ. 6. ἔδημῖβ ν ο 15) οοπέγασίδ [ἀπὲ Ια εἴδο: ποῖ 

οἱὲξ διίειη ρυοθΔ}116 ϑραγίαποβ ἱρίοβ πᾶπὸ δρρε!]αἰϊοπεια ἱπάᾶ]- 

ΑἾΠ6 σοανἱοΉ θυ Γαἷθ; ἀπαβίοῆπς ἔδοίπτα. εἴτε “απ Ῥιὸ ΤΆ 

χπιαΐα; ρίξαν ἢ φειδίτια ταΥττπ ΤΟ ΠΊΘῚ οοπντοξαπχη αγδὲ, Ῥαϊα- 

γουῖτι. ἃ Ροί 5 ΔΡὉ 4119 πδιϊομῖθιι5, 4πδτα ἃ ϑραγίδῃϊβ ἀδἔιπα 

εἴθ. Ναιῃ οαν1))αίιοιθ. δα α1ἃ ποῖα νευθο νἱάείασ. Πεῖπ- 

4θ γεῦο {Π]1πᾷῴ ἑαχκαιάπτα, ἡποά ἱπαπίίοσ δἀϊδοΐπτη οἰξ ἐτία, 

ἼΘΠΠΟ ΘΙ 4114 ναΐθαὶρ οχιίις 1116 ἘΧΡΙἸοαῖε, Ὑιάδηξαν ἃ 

Φειδίτης («πο ε“ξ δριιᾷ Αἰμποπδθῖτα) ἀοτῖναίίε Φειδίτια; [εἀ Α 

ΨΕΥΒΙ5 πὸ ἀογϊναίαῦ νὺχ ἴπ τῆς ἀεἤμπθηβ, να ΠῚ ἃ Πποχηϊπἶ- 

θα5. ΝΠΗΙ φιλίσια γετα οοπνιοίιαπι ἀρρΘ]]δο εἴ νἱάθεις 

Ἦν, ε. οοπνϊοξι5 ΔΕ ι4115 ἃ Φίλος εἰ ὦσος ἀπὰ6 Φίλισος ῬΥΐτπο, 

ἀειπάς φιλίσια οἰποίπια; (6 Δ 1ξογὰ ρτὸ ἡ ἃ ΤΣ αοςἀδεπιοηϊὶς. 

ἈΓαγραΐα ἰοίϊαιιν οὐ ΒΡ] πέαυομπι5 οἱ ορεϊττιβ οοάοχ Ῥαυϊῆππς ητιῖ 

ῬΥο φιδίτια μάθοι φιλίτια. Οποά οοὐϊοῖς Δοαλπ5. Ἰἰδοῖοπθιη 

δὰ ρῬᾶτίες νοσᾶνὶ 14 1ἰ πιὸπ τπὶ ΓΑ ΠΥ, ΑΔ ἀπουπὶπουὶηξ φι- 

δίτια νε] φιλίτια γυϊτηπιη ΔΡ Ατιΐοξεϊα ἤο ἀϊοὶ οομπνίοεαθ Ρὲι- 

ὍΙΙοο5 1 αορδουπομϊοχιαα, Ἱπᾶρπαμηηπια ρίαν πὶ πᾶ χα οἵα 

δποξογιζαίεπι ΟΡ τη ΟΟἀΙΟΙΏ1; ἵτία νΕΥΟ ῬΥῸ ἴσια Ποδιηχ 

οἱξ πὶ πλούτιος ῥτο πλούσιος, δίδωτι Ῥτὸ δίδωσε εἴ ἢγ]1α ; σιᾶτπα 

ἴσος οὐπὶ ἰθύς εἰ ἴτυς δοάεπι ᾿ποάο οομδοχεξ ατπ|ὺ πλούσιος οἴχπὶ 

πλοῦτος ἐνιαύσιος (ἀογῖοα ἐνιαύτιος.) οτιτλ ἐνιαυτός. Ορίϊππα δι- 

διὰ αᾳπαάγατα υὙἱἄθαῦ νουθιιη Φίλισος! Θρανίαπουπτη {ν{Π|1]:, 

«πο ΟἸμπο8 ῬΟΥ ΟΠ ΟΠῚ ΘΟ] θη 1π ΘΟΠΊΠΠΙΠΕ ΟΟΠίουσα [ὁ- 

Ἰθθαπῇ. 1ξὰ οηπι ΑΥΙΠΟΙ6]65: βούλεται μὲν γὰρ 'δημοκρατι- 
᾿ Ε ᾿ ΄ "- , : Ὁ-: ΄ .“ 

Ἀρῤφν εἰναι τὸ κατασυξευασιμα τῶν συσσιτιῶν οἵ παρα τοις Λάκωσι ξἕκᾶσ 

-.-»"» “ὦ “-ῖς " . 2 ΕῚ Υ “-" στον δεῖ (έρειν καὶ σί(όδρα πενήτων ἐνίων ὄντων καὶ τοῦτο τὸ ἀνάς 
ΔῊ, ε ΜΠ ᾿ ς 

λωμα οὐ δυναμένων δαπανᾶν; Ἰαιέμγ ἡποᾶ Αὐἱοξεὶὶ δημοκρᾶτι- 

κὸν ἀΙοΙ παν 1 οἰϊαι γερὸ Φίλισον ἱπάϊοαγα γοϊπθσιπὲ δραγίδηὶ, 

Ὁϊηαηπ8 Ἰοοὰ δια ἰγδοίατηὰας οἱ ἄβ ᾿πά τοὶ Γιασοάδο- 

ἹΠΟΣΙΟΥΤΩ, δῖ. οχΐηι Αὐλοιε]δθ. Ὁ, δά, 10. ἀριστοκρατικὸν 



ΤΑΟΘΕΠΛΕΜΟΝΙΟΑΟΜΙ; Ὁ 7ι 

τὸ τὰς δίκας ὑπὸ τῶν ἀργδίων δικάζεσθαι πάσα; καὶ μὴ ἄλλας 

ἄλλων, καθάπερ ἐν Λακεδαίμονι οἔὲ Ὁ. 784. οἷον ἐν Λακεδαί- 

νι τὰς τῶν συμβολαίων δικάζει τῶν ἀζφόρων ἄλλος ἄλλας " οἱ δὲ 

᾿ γέροντες, τὰς φονικάς " ἑτέρα δ᾽ ἰσως ἀρχὴ τις ἑτέρας" τὸν αὐτὸν 

Ὲ τρόπον καὶ περὶ Καρχηδόνα " πάσας γὰρ ἀρχαὶ τινὲς μρίνουσι τὰς 

δίκας. Ηδεο [6 πὸ ἱπέβ! Προ ἑαίείαν ΤΙ ΠπΔητ5. Ρ. 186. 

1Π1 γοσο 114 γὙ858 πάθεα νἀ εἴπ. Νὴ ΠΑ Μὸν αῷ Ατἱ- 

δἰ ϑνῆ μίαν. Αἴφπα ἂρπά ᾿ ἩΗ͂ΡΕ Πππά]οῖα τπιΠπιξαΐα ἤς ογαπῆ, 

αΣ ππδρί ταῖς 46 δ}115 δίκαις, 46 4]1|5 ΡΟΡΉΪ]15 (δἴαπα ἱπρυὶ- 

 Σηΐδ᾽ Π6]1464) ᾿πάϊοατεῖ. [)6 πίχοσιθ δοίϊουν πὶ ραπεσα ΟΡ πη 

 Θρευππΐ Ν οἰθτηῖβ εἰ ϑοποόιπαππμς, Αρπὰ Γι αορλοτπομΐοβ γ67Ὸ 

ὃ, πὸ ἀα[ιξιία ταὶϊϊο ασαΐ, πὲ Ππρι]αθ δοϊΐοπος ἃ ἤπρα]15 ππᾶ- 

᾿ ΕἸ γδεθιι5 αἰ] οαυθαι ιν ἢ 1ὰ [δγιδίουθϑ 8 δἰτ5. ἐἰθ δΠ115 ἐρΠο- 

χὶ εἰ ἄδ 4115 4111, Αρπᾶ Οαδυιπαρίπεηϊεβ νετὸ τὰ ἀρχεῖα ((. 6. 
᾿ Σπάϊομτα οΥἄάο.) οδιίας Οἵππεβ ἕδη Ῥυίναία πᾶσα ΡῈΡ]1- 

οἂκ ἰταοϊαρθαπί. Τριειν γαῖ Οατἐ παρ πη πιτα ΟΠ γετα ἁτιϊο- 

-- ; πϑῖὰ ΕἸΙραπὲ Ἱπαριγδίι ἤποθ 4π ἱπάϊοπιμ ΟΥαΙ- 

τιεῖὰ δοπἤηξαιπξ ἀριστίνδην εὲ πλουτίνδην; τὴηᾶϑὶθσ ἄειπο- 

 οταῖϊοα εἰ Το Δοοἀδουλομ]ογατῃ ; πιᾶτη ἀρᾷ. 605 φπτἄατῃ πιαρὶ- 

᾿ ἤγδιις αμἱ ἡπιἀϊουη Ἰπι ΠΕ 6 ὑπηρπηΐαγ ΟΥ̓ΘΔΗΪΩΥ κατ᾽ ἀρετήν, 

ΠΑ} [ππὲ οἱ τυχόντες, πὲ ΒΡΠουῖ. Οὐιμΐιηι νέσο τηδχῖτπα ἀ6- 

Ἰποογδιῖοα χϑῖη [πᾶτὸ 1πΔΙοΙατίαπι 1η {ΠΕ που πΣ ΑἸ ΠΟΤῚ ΘΠ [65 δριά 

'4ππὸς ἃ ῬΟΡαΪο τρίο (ἀπ Πεϊΐαθα, αριὰ αὐθλίσοβ οἷο, οαπίαο 

ἐσδοΐαπῖντ φαᾶτ ῬΙΆΧΙηδΔΟ. 

---.-----«,νὐὕὌὉ5.... .-.«Ψ..--- Ὁ 
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ΡΥ Οσο 

ταν 

τ ρα δ Σν 
»Οὅμᾷ, ὡς» 

56 χσερυθιϊοὰ Οττοῖδηῖεα τ, 

(Δ Λυιῆοι. {1 ".) 

“πω 

μῶν. πα Οὐδίδυτ ᾿π Γ] Αγ αττῖτι ΝΠ ποἷβ5 ἐοιπ ροΥ θ1ι5 ατιΐπητια πα ριιοσὶπξ 

ῬΟΡΆΪΠ: ΠπΘΙπῸ ΔΙ Ι51} αὶ Ηοπιουτπι Γἀπππ Ῥου]ορῖξ, ΝΝατγᾶν 

ἔῚ Θηΐτα αἷν {Π1ῪΠ{ (Ο4. ΧΥ͂ΠΙ, 172)» ποροΐθπι [6 Πυκιυϊαμπία 

ἹΜΊποΙὶς, Οτοιθηςοτα ἀρταῖα ἴαμα ε Αομῖνοβ, ΕἸδοογυθίθη 65) 

Ογάοπος Πουΐϊθηίος δ Ῥεϊαθροβ. Οπουηι ᾿ποοϊάγιπι Εἰοοοτο- ᾿ 

ἔδηος εἰ Ογάοπος ἀοχὶρῖποβ οΠ6 ἀϊοὶξ ϑίχαθο (Ὁ. 475) ψου [5 4 

ὙΠΟΥΪΙοΙη δὲ Οοοδ ΠῚ [Ὁ]15 ᾿π Πα ] ατ 65 γοϑίοποιπ, ἰου Θη [65 

ΨΕΥΟ Γ,γοΐππ ἴοπθηΐοθ ΥΟΥ 15. οΟΥΪοπΐθη; οοΐοσοβ (Αομῖγοβ ἐπ ] 

Χ111}) Ῥ]α 16 πὶ οδοιραῖο, πὶ Ῥο θη οΥο5. ΟΠ νου 1ΡΊΓΙΥ 

ΟΡΡΙάα Οποῖϊις ογᾶπὲ Ογδομῖα οἱ Θογένπα, ουίοηῆαπι ζν- 

οἴπι5 ἴοι Τγ πι5. ϑεᾶ ᾿ηΐου οοίοσα δτπϊποραξ Ομποίζιβ, οτιῖτι8 

ΤοΧ Ν]ΠΠπὸ5 ἰοΐαπιὶ Ῥοπ6 ᾿πΓπ]άτὰ διιοίογ αἴθ τηδ 515 πιάση ἵτη- 

ῬΕΥΙΟ δ 1110 τοχ 6 νἱάθπιγ, Ῥοίίζοα γνεῦοὸ οὐπὶ πΥ5 τπτιπῖ- ' 

Ἡοστι5. γον Π6ὲ γίσπισπηιιθ παι Ροθπίίουθε σοροτὰ νἱοίπασι 

τ ΠΕ 4! ποῖπ πον5 ἸΘρῚ Πτι5. δὲ' ααϊάοχη [ΘΥ̓Θυ]ΟΥῚ Βτ15. οοῊ ΠΥ] - 

ΧΙΠς ἀϊοϊαγ. Τηξογάϊοίπση εἰξ εηΐπι,), τὰ ῬΟΥ]ΟΘΟΙ Π6 ΔΥΠῚ15 

του ΠΥ πον συ τηπαῆα ῬΌΡΙιοα δάἀϊγοηξ. (ΛυΠ ΟΕ. Ῥο]. ΝῊ, 

9). ὕύραμιςο δαίεχη σεριι5 τὰ οομΓα] 1 7) πξ ΡΆΒ]οο5. ΘΟμνλοίλδ 

χϑντι- 
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ἱππιηΐοσεϊ. Νδο ἔαπιθπ ἰοΐα ρου δ ἴπΓα]α, Νίαττι απππα 

ἘΧρΡΘαΠ Ποιὰ πὶ δι ο]ΠἸατα [πο ρουοῈ ἹΝΠπὸ5. ομηπ68 οπιπὶ [δου ξ 

{πηΐ ρῥγδοίεσ Ῥγδοῆοβς (Εἰθοογοίθη ιση ορρίάππι οταῖ) εἰ ῬοΙῖ- 

ομμλίαβ (Ηετοάοῖ. ὙΠ), 170). Μίοτνεπο πὶ 810111α ΝΠ πος δίαπθ 

1|ἃ τϑβπο Ογείδθ [ὩΠ]αΐο ἃ Ὁποῖϊο δὰ Τιγοΐππν ἐγᾶμ Π1ξ ἸταΡ6ς 

τίπτα. Αά Τιγοΐπη οηΐπη ροΐξ Ηοτυδοϊμἀαγιπι γϑάϊξιιη ἱπ 6 ας 

ΙΟΡοππαπτα, Αὐδὶβ θο]οπῖα Τουϊθη Πάτα ποθ ΑἸ Παοσπαπα ἢ]1Ὸ 

ΟΠ, 41 εγαξ Τϑυηθη1, τα ες, {{π|6 γ85 ΠΟΥ πἤπιπι Δά6α 

εναῆξ ναϊτὰα.. πὲ ΠΗ πχαυττπ οἰγ ξαϊϊτιτα. οὐ ]106ὲ θ6110 Ῥδ 

εἤεμξ. ΠΙπο ἔαοίτιαι πιὸ ἃ Του θη ΠΡι5 (ΠΤ γ οὐ115) δα οοΐεγαβ ΟΥσδ- 

ἴδθ τΥ 65 ῬΥδοι πη ΐα5 ΟἹ πῖβ 1 ὰ τορι 1166 1η Πιέπεϊο ἔσαηῇ « 

χεῖ, ὧδ απα ρΡοι(ξ νἱάουϊταμιβ ἀπ (ἰαξπιθυιάτιτα ἢἰ. 810 δηΐηκ 

ἙΡΠοΥ5 ϑίγαθομὶβ Ὁ. 482. 46 ΤΙ οογασ 1π ΠῚ Πα ΟΠ] θῈ5: εἶναξ 

δέ τινα τῶν νομίμων. παρὰ Λυχτίοις καὶ Τρορτυνίοις καὶ ἄλλοις τισὰὴ 

πολιχνίοις μᾶλλον ἢ παρ᾽ ἐχείνοις (τοῖς Ῥινωσσίοις). Ὁζ85 ητιδ6- Χνιοις Ὁ 7 ρ τι 

Ψ15 δυίοιη Οτθίθηπιτη πὸ ΠαΡραραὶ Ῥουϊοθοοβ ἱπα]ρεπᾶϑβ 

απΙάειη [εἀ Β6110 νἱοίοβ, ἡ ἀρυαπα Οοἴαυ 5 οο]οθαπξ: πθοὸ ἐδπ 

ΠΟΙ ΔΥΤΠΙ5 115. πὲ ἸἸουξ Ὡ6Ὸ ρυιππδῇϊ5. Ιὰ Ἂχ :πΠΙαοπ6 

ἹΜΙποῖς Πιρεγογαῖ, πλ δποίου οἱ Αὐἱἤοΐθοβ Ὗ. Ρ. θο, 18 κα Ὄ ᾽ 
τέλαβον δ᾽ οἱ πρὸς τὴν ἀποικίαν ἐλθόντες (4πὶ χα} ΑἸΠδοσποπα 

Δα ατιγανευδτιξ οο]ομίαια ) τὴν τάξιν τῶν. νόὐμὼν ὑπάρχουσαν 
" - , Ξ : ΛΑ Σ Ἂ, ὐδισ ς ΄ Ν ᾽ 
ἐν τοῖς τότε πατοικοῦσι (Δυντίοις), Διὸ καὶ νῦν οἱ περίοικοι τὸν αὖπ 

, - πον ἂν , Ἢ “5:21 »- τὸν τρόπον χρῶνται αὐτοῖς. ὡς πκατασκευασαντος ΜΜώω πρώτου τὴν 

τάξιν, τῶν νόμων. Πιπιο 1π6]Π1 δ᾽ πὶ 411 Γδοίπτα Πέ,) πὲ Ογοϑίοπ- 

[ἐς Πιηϊείπποβ ἀχθῖθιι5 ἀρτοβ τὴν μινῷαν ([ο. χιὥραν) ππποπρατοηξ 

δὲ ἱρίος ροιίοθοοβ μινωοΐτας Υ61 μινῴτας. Ομηπ15 Θῃΐπι ἀπ Ρ6- 

χἱοθοοσπτα ἱπΠιμαο ἃ Μίποθ ξαοία οἵ. ΟΣ, Αὐπῆ, Ῥο]. ΝῊ, 9. 

864 νεῦρα μινῴα οἴ μινῷται ῬαΆ]]α αν ἴπ οομπγδοίουθ πὶ ἃ] 1- 

αθπᾶπι ξοτππαπι μνα μά] απ] 4απι μνοῖα) οἰ μνῶῷται ἔγαῃ ΠοΥο, 

ὕπαςο ΠυΡυὶα Οτείοπῆβ (γ. Βυμποϊ Απα], νεῖ. ῬΡοοῖ. 8τ. 1 

Ῥ. 160): 

τούτο; δεσπότας μνώας χέμλυμαι" τοὶ ὃὃ 

μὴ τολμῶντες ἔχειν δόρυ καὶ τὸ καλὸν λαισήϊον 

πάντες γόνυ πεπτηότες ἐμοὶ, νυνέοντι 

δεσπόταν καὶ βασιλέα μέγαν ᾧωνξοντις 
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Ῥογίοθοος Ῥδυ θη αἸληαηΠ ΘΓ οτοριτη οἵ ἀχαραγη εἴ οοτΐαπι 

Ῥεομπῖδθ ἔμχηπηᾶπι ΟΟΠ ΤΙ ΒΊΙΘΥΘ ΤΡ ΘΡΟΥ͂Σ, Ηοο ἐγδάϊξαν 

Ὁ Αὐιῇῆοίθ]α Ρ. ΟΣ), 17. ἀπὸ πάντων γὰρ τῶν γινομένων καρπῶν 

τὰ καὶ βοσκημάτων καὶ φόρων οὖς φέρουσιν οἱ περίοικοι κ. τ΄ Δ. ἐπ 

πὸ Ισοοὺ ἱπιρογέππασα 1ΠΠπ4 Ρ]οΙΙοτηα ἐκ τῶν δημοσίων, 4ποά ἣ 

ῬΟΙ͂ βοσκημάτων να]ροὸ δααιΐῃγ, ΘΧβΟΙ]πάππὶ εὐδΐ, Οομ τὶ" 

Βαεγα δαί [οΪ6πὲ νἱγεξτη δοριποίϊοπση βαΐεχα, δποίοσα )0ς5 

δαᾶα ἀρυᾷ Αἰμεπδθαχῃ {Π|, Ρ. 145. τῶν δὲ δούλων ἕκαστος αἱ- ἣ 

γιναῖον Φέρει στατῆρα. δεγγοβ 1ἃ ζογγα ἐγδαϊξ, [εἀ ποοὸ υλπιπ Ἶ 

δἵΐε αὶ Γουϊρίοσὶβ ααξ Αἰμαπδοῖ, ἢ τποάο αἷϊος [πράϊῖος πάπας 

μνῴτας 1πι6 116 Χ 1}, ποπ εἰξ 4ποα ππι]εἰς ἀειποπῆγεια. ἃ μνῳῴ- 

ταῖς, 41 4110 ποπιΐπα δἰϊδια καινὴ δουλεία ἀϊοαμίασ (οξ. δοῆ- 

οταϊεια ἀρπα Αἰμεη. Ὑ]. Ρ. 265) ἰοΐο οδϑῖο ἀϊοσαπε ᾿Αφαμιῶ- ᾿ 

ται (λαρῶταῦ εἰ χρυσώνητοι; δἴαιια 1111 φαΙϊάοτα Γ[καπὲ Ρετῖοε- 

δογπιη (τῆς μνῷας) ἴπ ἃρτὸ,; Πὶ ψετὸ [εσνὶ Οτδέθηἤαχη ἘτΡ απ. 

Πὰ επῖπὶ Αἰπεηδθιθ: καλοῦσι ὃὲ οἱ Βρῆτες τοὺς μὲν κατὰ πό- 

λιν οἰκέτας Χρυσωνήτους, ᾿Αφαμιώτας δὲ τοὺς κατ᾽ ἀγρὸν, ἐγχῶ- 

οίους μὲν ὄντας, δουλωθέντας ὃὲ κατὰ πόλεμον, διὰ τὸ κλυρωθῆναι 

δὲ Ἡλαρώτας. ΑΒ Βῖ5 οἸππίριις ἀϊνεσῆ πιπξ, 4πὸ5 ὑπηκόους ἀϊ- 

οἷξ ϑοῇογαῖθβ ἀρὰ Αἰπεπαθατι Ὑ]. Ῥ. 265. τὴν μὲν ποινὴν Φησξ 

δουλείαν οἱ Βιρῆτες καλοῦσε μνοίαν (1. μνῴαν), τὴν δὲ ἰδίαν ἀφα- 

μιώτας, τοὺς δὲ περιοίκους ὑπηχόους, Ησο ῬΕΥΪΟΕΟΟΥΗΠῚ ΠΟΙΊΕΠ 

δα ταϊπογα αἰαράδῃι ορρίάα Ρογίϊποξ, 411 [α1 ἀπισὶβ εἴτε ἀδῆα- 

χατιὶ, ΌὈ611ο. ἃ Ῥοΐο ΠΟΥ Ριις ν]οΐα., [ὦ 114 ἔδτπθπ τὰξ δὲ δὐσπῖϑ 

ἢἥρθὶ Ἠσουθὲ ἈΠῚ δὲ δυχμπδῆϊβθ. Ῥχοχίαθ πὶ ἀθίαπε ἂρ ΑΙμ6- 

ἩΪΘΙΠτ [0115 ἐγ] ΑΥ1}15 (ὑπηκόοις), 810 ἃ ῬοΙγθίο (ΠῚ, 85) ᾿ 

ἐγδαϊέαν ΟΡ. 159, 4. Οὐογένμϊοβ δὲ Ὁποῆιοϑς 1οΐο ἔοεδεσθ 

οεἰθγαβ οσηπα5 ΟΥ̓ ἘΠ ΠΏΣ Ὡγθε8 Ῥυδοίου Γγοδαχ ΓΒ Ροίεῆδ- ὦ 

ἴοῖα παῖ γεάθρη : «ΕΟ ηΐηο ἱπίθπίοβ 1) ΟοοΑἤομ ΘΠ εοπέτα 

1 γοΐαπι Αυγηᾶ τπουν]ο ἐγαάιίαγ, ῬΟΙΎ ΠΗ ἕατπεμ, Οεχεῖδα 

Τιαταρδεὶ ΟΥἿἹ οὐ Αγοᾶδες ἀδποϊθηΐθθ δ [οοϊθέδϊς Οποῇιοσῆση, 

ποτιτη ὑπήκοοι Γπόχδηξ, Γγ Ε{115 [6 Πτασ μθ ΟΡ 68 16 δά απ κοχιπέ, 

πὶῊ Οποῖπι οχοθάθγοηβ ἄρτὸ 1υνεογπι. δι} [εὦ Ἰδπίουξ 

νἱποιιΐο οο]ομπῖας χα οὐθεοαγσῃ αὐχίοῖδε ζαϊΠῸ ν᾽ δ πΠΠΓ. 

ΟΥ, Ρ]δίου. [,6ρ6. 16 Ρ. 782. Ε. φημὶ χρῆναι Ἀνωσσίους διὰ τὸ 

πρεσβείειν τῶν πολλῶν πόλεων κοινῷ μετὰ τῶν ἀφικομένων εἰς τὴν 
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ἴ Γ,, ΄ ΠΣ Ξ:' 5 πῇ δ ᾿ 
ὑνοικησιν; ταύτη" ἐξ αὐτῶν τε καὶ ἐκείνων αἱρεῖσθαι, τριάνοντα μὲν 

καὶ ἑπτὰ τοὺς πάντας" ἐννέα δὲ καὶ δέκα ἔν τῶν ἐποιμησόντων τοὺς 

ἢ ὃς. ἄλλους ἐξ. αὐτῆς νώσσου οἱ Ρ. 754. Ὁ ᾿νωσσίους, δεῖ ἐπὶ με- 

᾿ληϑῆναι πάντων τούτων κοινῇ προσελομένους ᾿τῶν εἰς τὴν 

“ἀποικίαν ἀφικομένων, Θιηπηπίπτιη ἰριέαγ [ααϊξογαχα Οτεέεη ἥπατα 

ν᾽ Ῥυϊπεὶ αϊδπιαία Πχηξ ὑπήκοοι (περίοικοι ϑοἤουδι5), ϑδεααππέμτ 

ἢ μνῶται Οτοινὴ δουλεία, περίοικοι ΑὐἹΠοῖε}15) ἀθ φαῖθιι5 1ἰὰ ῬοΙαα : 

ΤΠ, 8. μεταξὺ ἐλευθέρων καὶ δούλων οἱ Λακεδαιμονίων Βϊχωτξα 

καὶ Θετταλῶν πενέσται καὶ Ἀρητῶν νχληρῶται καὶ Μενωῖται; 185 

εὨῖτη Ἰαχίουα χποάδη [εππι ἩΘ]οΐθ5 1π 6] 6 χὶξ; τπᾶρ15 δ π 

 ΔΡΗῚ απ! οοτπρδύδίομι ὙΠΕΙΠΔ]οσιπ Ροπθῆδο: τπᾶ]6 νετο ἰδη- 

᾿ ἱρῇ, ἀφαμιῶται ἴειι κληρῶται ἴπ ΔΡΤ15)γ) χρυσώνητοι νΕ] ϑερά- 

" ποντες (Υ. ΓΝ] ΑΙ αἰτίπιπι 414]. Ρ. 676 δ117211) πὶ ορριάϊς. 

Ϊάτη ᾿ὶ5 ἘΧΡΟἢ 5 4πδπ ΠΟΥ ροπίξ ὑτουΠῖτπα γψεπῖοπάππι 

δά Ἰρίατα εξ Ογείεηπιιτι ταγατη ΡὈῈᾺΡΙΙσάττια ἀεΠρη Δί ο ΠΟ 1. 

 Ρεϊταστη ἀϊρηϊέδθ Ἰοοσιπ ἔσπαηῖ Οοἴπ11, 411 ΟΕΥ ἀδοεπὶ Ππέ 

ΠΏΙΠΟΥΟ εχ 6ὸ ΜῈ 6] Ὶ αΥ 7 ηποὰ Τογίοπἥπτα πδθὸ ἀπ μαῖο 

᾿ εἴξ, φαογμτη ἄδοοτῃ ἐγίρθης ἀδοδη τορᾶπε ἐσίθαπος, 6 ἤπρ 115 

ἀτΊθθα5 ἤπιρι]ο5. Οποά Αχιοξο]ος Ὁ. 62, 4 παττὰξ ἐνταῦϑα 

᾿ δ᾽ οὐκ ἐξ ἁπάντων αἱροῦνται τοὺς κόσμους ἀλλ᾽ ἐν τινῶν γενῶν 1 

δ βοπίες νϑσα ἀουἹοδθ διὰ δομδῖοαβ ροσγίποῖ, 810 ΤΥ τὸ- 

ΒΑ, ποῖ Ροΐεγδηὶ οοἴπηϊ ὨϊΠ εχ ὑϑτο ἀογίοα, ποὸ Ὁποίῇ πὶ 

“εκ ΔΟΠδῖοα [ΠΤΡΕ, φπαπαπαπι π᾿ Οὐππῖθιι5 Ογθίδο Ορρίῖ5 ῬοΥ- 

“ χηϊχῖδα πα βοηΐεβ εγᾶπὲ; τὰ «ποὰ αἰϊίεσ [6 παρ ερδΐ ϑραγίδε, 

ὩΔῚ ἱπ οἰνιξαίϊοπι ΠῸΠμ ΔΟΟΘΡΪ [πὲ Π1ΠΠ απ 6 ἀοτίοα βοπίθ 

ΘΧΟΥΗ εἴἴεπξ, ὕπῃς Οοἴππούαμ ΡεΥ Θχοο]οηξίατη ΤΤρωτόκο- 

᾿ σίκος ἀϊοίπι5 οἰξ Πρμπδαιια οπι ΠΟΏΣΪη6 ἵπ ΑΠ]5 Δηπϊ]. ῬοΪν. 

᾿ ΧΧΊΝ, 16. κατὰ τὴν Ῥιρήτην κοσμοῦντος ἐν Τ᾽ορτύνῃ Ἀύδα τοῦ 

Ἀντιτάλχους. Ῥποοβ ογᾶτπὲ οοίπηϊ 1π 8611ς (ν. Αὐἱῆοί, Ρ.61, 9); 

᾿ὶ ὙΘΒ416 ΠηΐπΠ15 Ργᾶνο5 ΘἰΠατπ ἴπ Ῥᾶοθ ἴχο ΔΥΒΙΪΓ]Ο Ροταροπαϊ Ρο- 

τεῆς. 1)6 βυανιουίθιις οοἴπιοχιιπὶ οὐτὰ ϑοπδέι ΘΟΙΊΤΠΙΙΠΪ5 00Π- 

 [μ]Ππαϊῖο (Υ. ἙΡΠοῦ. δίσαθοῃ. Χ. Ρ. 484.) Ὑιάεέαγ δαΐομι ο- 

τὰ πὶ 116 οΟἰ ππογιῖτι πλ8 51 [{Υ 8 ἔπι8. 1111 {Πτὴ 6 Ῥχὸ ἐϊγοοίπῖο [6-΄ 

ΜΔΊΟΣΙΪ οχ 5 ἀπ αίτι5 εἰ. Νδηι απ ΔΠΠῸΣ Οοἴππο8 Οχθ- 
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ἰοπῆππι ὙΔΔΡΙ ΠΥδίτις οἴη Ῥυαθίου [οπαίογος οοίπι ῬϑΥδοῖο 
ὙΠΊΆΠΘΥΤΘ ἴπι [ὉΠ αΐογος Ἰοροραπίαγ. [ἃ τηϊσππ ἡπαπίπιηα Ῥτοῦπιξ 

δἷὰ [ΔΡ1]Π1Θηἀατα ΟἹ βαγοπίαση. ϑαθρίμπβ οπΐτη ἰαοίπιτη οἱξ, πιῇ 

ΔΟΡῚ πη} Δ]1]τπιοα ΟΟ]]6ΡῚτπ,, ΔΙ Ρ.15. 1ἢ [οοἰοἰαξοπι ΘΟ Π]1 

ν6] οοἴππογμπι ΠΠΡ11}15, οοἴπηος 6085, 41 τηΐϊπ5 6 16 ῬΙΌΘΕα- 

ταῖπὶ ΘΡῚΠΠ6 νου γ) πιδοὶ γδίι [6 αράϊοατα οοροσεπ, εἰΐατα 

νὶ 11αἱα. Ἐϊιβπποάϊ δυΐοι ἀσκοσμία τηαχίπιθ ἔππι δα απ εἴα 

ψΙἀδθαῖαν ααππα ΠΙΡΙ]α Ομ 5 οοπνοηΐα οἱ Ῥαοία Ἔσνᾶσα πο]- 

16ῃῖ ατια6 ἴδοΐα οατπ 41115 οἰν αι θτι5 οσαηΐ. Πδθο οπΐτα ἡπιπιτα 

Οοἰπιογιπὶ δποϊουϊίαία οομΐοοία εἰπὲ πο Ῥυδοαπάα οἵ υἱ- 

ἀεραπέιν ἢ ΗΙ 1ρῇ Οοἴηιϊ, ατιο5 ἱπέου οἱ δχίεσαβ οἰν δ 5 οοσ- 

ψΈπεσδὲ Ῥαοΐμππ, [6 δ] οα το πῈ τη θγο,; ΥἹ ῬΥΟΟΟστΤα ΟΟΔΟΙΙ. 

δῖο ἱπεο]Π!ροπάα [ἀπὲ ΑὐἹοῖθ!15 νεῦρα ἢ. θα, 25 πάντων δὲ 

φαυλότατον τὸ τῆς ἀκοσμίας τῶν δυνατῶν (πᾶπι ῬΥΟΟΕΙ65 οοπ- 

ἤατο [οἱθμ) ἣν συνιστᾶσι πολλάκις (ργοοεγο5) ὅταν μὴ δίκας βού- 

λωνται δοῦναι. Ηδδο ΔΙΙΤΟΥ ἜΧΡ]οανι ΝΠ Δ]]οΥ 5 ἀοοιπγητι8 (1) 01. 

11. Ῥ. 158); [64 νοσθου; τιξ τεοΐβ. Ναιη ἢ δοίϊομπε ρυιναίαθ [απ 

δίκαι Δ Αὐἱποί]α πποιπογαίαθ ποὺ νἱ4θον ηποιποάο εἴπροχα 

ῬΤΟΟΕΥο5. ᾿πάϊοῖππα Ῥοΐποσιηξ ἢ Οοἴπηῖ8 ἤππτα ου ρα Το μ  πλιι- 

πιι5. Οοπίγα ἢ 46 Ῥαοὶϊβ οἴτπι 4115. οἰγ ίαιατι5. πὲς 1116 5 [αϊνα 
- -" . ἍΝ { 

ἐχιιηξΐ οὐπηΐα. Ὑ1Δ ΟΡ Δ ΠΥ 6 Π1Π| ἔπι 1 ῬοΘηᾶ5 ΡῬουθομ!ῖ 1 οοἴππποβ 

εἴς ἢ Ῥχὸ ἀρίγιτποπίο, απο 6 Ῥαοιουβ οοίπιοχιπι οοΡ [εξ 

ὙΘΒΡΙ]1οα,, ταππογα οὸ5 οὐραίτοιξ. [Ιρἱμαῦ τποιπογαΐαο Αὐπῆο- 

611 δίχγαι ἱπΡΥΪτη5 {ππΐ δίκαι τῶν συμβολαίων, ἴειι οαπίδα εχ 

Ὑ]Ο]αῖο {πγὶς ἀαπαὶ ταροΐοπάϊαθιθ σομαμποχοῖο. ἴπ οἰπβιπο- 

αἱ [δἀϊποπῖθιι5 [αθρὶπθ ἴαοίπιπι οἱξ. πὶ ΑΙΟ ΔΊΟΥ ΟΥ̓ΘΑΥΘ ΠΥ 

αὶ οἰνίθιι 4πὶ ὙΟΙρΡα ]1οΔ6 δἰηιοίαα [ποουχγοσεῖ. δὶ. δπὶπῃ 

Αὐιποίεϊες Ρ. 62, δ. ἙΠϊώϑασι δὲ διαλαμβάνοντες τὸν δῆμον 

μαὶ τοὺς φίλους (τὴν ἑταιρίαν), μοναρχίαν ποιεῖν καὶ στα- 

σιάζφειν καὶ μάχεσθαι πρὸς ἀλλήλους. Απ 6εο0 Ρεγπεδὲ ππχη- 

γῆι Οποίπογιπ ἀρὰ ἹΝΠοπθἔιιη, (ἀε[ουρίϊοι ἀδ [πιόἀδ- 

1165 δῃίιηιιος 11, Ρ. 268) ΒΑΣΙΛΈΩΣ ἈΝΩΣΊΙΩΝ 1πίοχις 

Ῥίαβ, 4116 υἱάσι, Αἰχιια εχ διμδηιο ἔμαυθῖ5 Οὐν 1 1]}}115 

ΠΡΡι5 ΤΙΟοἄοτα νυ] ]αΥῚ [Ὁ] Ραμ! οτἱρίποιι ἀπιοεγῦα οχοᾶο Ῥγο- 

ΜΕΥ χη 111π4 Τιρῆτες΄ ἀεὶ Ψευσταί, ατιοὰ ἘΡΙταθμϊἀ865 ΡῬΥΙΠΊΠΠ 

ἄς [μπ|5. οἰνὶθιι5 Ῥχοπαπίϊαίο πὸ ἱπορίθ ἀϊοϊίαχ, Οοὔμὶ Ὁ 

-.ὦ.-τῷῳὦὄ..» 
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ΠΈρΒοχο δΙγΆθΟ 5 οἰϊατα ἄρχοντες ἀϊοιιπίπγ. 810 Βϊρήταρχοι τπ6- 

ΟΠΟΥΔΉΓΙΡ ἰοιηροτο ΠΟΙππΟΥπΙη ἴπ 1π|ουϊρέϊοπθ Ἀρηγχοάιῇεπ- 

ἢ ἅρπὰ Ὁ. Εν. Πιομίοσαση (ὙΥΔΙΠΔηγίεπ πὶ ἸΝ]ουβθη]απεὶθ 

Ν Ῥ- 905.) Θπαπαπαᾶπι 101 46 ᾿πμΠ 6 ΔΙΊ πτῸ τη] ΠΥ] [ΕΥΤ ΟΠ Θ᾿ 

εἴ πὸπ Ἵπορίο 41115 Θοπ]ϊοἰδξ, ἣ 

ἊἿ Ιῃ δεηδΐιπ τι (βουλήν) 11 ἐδῃξτη ΤΕ ΡαΠ ᾳπὶ Οο- 

ΠΠΠΟΥΠΙη ἸππποΥα ἔμπποῦ! ἔπογαπῖ. [ἃ απὸ ρμαοΐο [Γαοΐπιπη ἢ πὸπ 

ἐᾷ 

 Δεπηῖία ο]οοιμθ οἱὲξ Αὐιῆοΐε]εθ. Νὰπι ἀππτπ ἐσ σἰπία εἴϊεπξ 

 ϑεμηαίουοβ - 16 ΘΠ ΕΣ ΠΉΤΠΘΤΟ ϑοΠδίΟΥ ΠῚ ϑραυ ΠΟΥ απ 60Π5: 

ἔ οἰπια5 -- πο] ΟἸΠΠΕ5 11 πὶ Οοἰτηϊ ἔπεταπὲ ἱπ ραΐσοβ οομπί- 

Π πῸ χοραΐ! οἵα μοίϊαμπι (παᾶῖπ 1ΙοαΡαὲ οοἴπιϊβ τηδρ!ἴτγαῖπι [6 ΔΒ" 

ἢ ἀϊοαγα εἰΐαια ποπάμπι δχδοίο ἀππὸ γυ.0. Ασὐτ ΡΟ]. Ῥ. 2. 19) 

Ο [ε4 ἴδποίο πὲ νἱδείαν α ϑεπαίουριιβ 1ρῇῆ5 ἐεϊθοῖα. Ηἰ5 δπΐπι; 

Ὡξ ᾶπὰ ῬΆμ]Ὸ ἀπίθ τποητιϊ, οοίπιθγπτη τηδδιγαῖτις Τὸ ἐϊχοοῖ- 

110 εὐαξ ϑεπαίβ; ἸΡΗ͂ Ἰριέαν [6μδΐουθδ, Ῥ6Π685 41ι05 [ΠῚ ΠΝ 

ΘΙ’αΐ ἸΠΠΡΘΥΠΣ1ΠῚ; ΟΥΠἾππΠπ| ΟΡίΪππ6 εο5 ποίΐς ἀθθεθαπ, 4 ΟΥΤΩΣ 

ΔΠΊΤΩΙ ΟἸσαγοπῖοαθ Ῥοίε δ [ἀ]π|Ρτὲ5. οἰ νι θσεπέπσ. Αἴαπιθ 

.60 Ῥευξπετα ν᾽ ἀθηίιῦ; 486 [ἀπὲ ἀρ δίχαθομετπ ἐχ ἙΡΠοτο: 

᾿ χαθίστανται δ᾽ εἰς τοῦτο τὸ συνέδριον οἱ τῆς τῶν κόσμων ἀρχῆς 

ἠξιωμένοι καὶ τὰ ἀλλα δόκιμοι κρινόμενοι. 864 4116 ργαείοτοι δαϊ- 

ἴα οταΐ, «πιὰ Ομ μῖπο πη ρ ἀ]εραξ ἀπο ΤΠ σιτι5 ΟΠΠΠ65 ΟΟἴπηϊ Ῥ6- 

ΔΟῖΟ τπππεΥ ἴπ [απᾶέπτπ 16 Ρ υα πα. ΟἸπηπ65 Ἔπῖπὶ ταί ππσπ 

τηδ δὶ Ππχαῖτι5 τισι ἀπιπτι] οἰεπέ, [οπιαΐοσϊα Ροίοαβ πο δχειπρία 

" οἵ Ῥαϊχθιις πῇ οὐτα γιΐα. Ηαθο οτητᾶ ΟἿΥ ΔΙΊ οΥ ἃ ΟΥθίθπ Πτι5 ΘΟ - 

ν Πιαΐα Ππὲ απαπι ἃ Γαοοἀθιπ ο115 ἢ {15 (πιαοταΐ, [οἷαὶ 15 Τρ Ια πὰ 

χρὶ ταῦ οποηι ἴπι ἀϊνουίο ϑραγίαποσμτη οὐ Οτδίεη ππατα βοη 5 41- 

ο΄ [τ παῖπα Ροἢίδμα εἴ. ΘΡΑΥΓΑΠΟΧΊΙ ΠῚ ΟἸΠ}18 οἷν ἱτας ψαπτῃ ΠουΐοΣ- 

᾿ ἤπια εἰἴἴεξ, Οτθξθπτιπι νοΥὸ ἔαπι ΑΟΠαθουτπι ατιᾶτη θοσΊΘη ἤΠιιπ 

 ΔΙΠΥπτπατι6 τ δἰ] Ομ π1Π) ϑρᾶγίαθ ΔΒ οἸππίθιι5), πὲ Π)ου οπΠθτι5. 

 εἰϊρὶ ροΐογαπὲ [ἐπᾶίοσαθ: αποα «Δ]Ιου δριιᾷ Οὐθθηοβ Προ Ρ δῇ. 

 (εἰογιτα ποῆτι6 [ΟΥΤΡ 5 Ἰορῖθιι5 δα υῖοεϊ ουαπὶ δοπαΐοσεβ, πθη 16 

ΤΑ 110 τοάάεπάα ουδὲ που 15: 14 απο ΑΙ ΠΠΟΊ 115. οσὰν ῬΥΟΡΊΘΕ 

ο΄ ἸοΠρΙαϊξαΐομι. ἩΛΙΠΟΥ5 : ἰαγάϊογχιια {μ1ΠῸ: τπθάϊοῖπα ἢ Π{{γ]9 

Ἐ ῬΙΑΥ 115 οὐ 115 γι] 6 τοροΐοσδ ν Ἱα 6}, 

Οοπιλίιῖθ ἱπίογεα οπγμῖβθιι8. οἰνιθιιθ ᾿ἰοαῈ απ 1)}6- 

ΧΙΘΠΠ οἷ5 ατιαπι ΛοΟαϑὶθ, απὶ π εἰν: αΐθτα ΔοσΘΡ οτᾶμῇ. ὅθ 



ὍΝ ΠΕ ΒΕΡΟΒΙΟΑ. 

πα} ΡΙοθὶ ἀθοοσπεπαὶϊ ροξοαθ, πϑὸ ἐπδοιὰΐ πο πὸ ΔΒ σιδτι-. 
ἀϊ. ῬΟΡΆΪπ5 ἴῃ σΟΙΏ 1118. ΓοἸβοθθδὶ ἐδηλατα, αππᾶθ Ῥτοτηπραῖα.. 

ΔΒ ϑεπαῖ οἱ Οοὔπῖβ ογατΐ. ΝΠ πίτπθ ΟὈοασο ἢσ ἰγαάιξαχ αὖ 

Αγ ἤοί61]6. Ρ. δ᾽, τὸ. ἐκκλησίας δὲ μετέχουσι πξυξες: κυρία δ᾽ 

οὐδενός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἧ συνεπιψηφίσαι τὰ δόξαντα τοῖς γέρουσι καὶ 

τοῖς κόσμοις. ἴ,6565 Δη πα ά1 ροίοίζαΐομι 1 ἀδποραίαμη εἴα 

ῬΟΡῺΪ οχῖπάθ οἴϊαπι Ῥαΐοὶ αποά οΔΡΙΪῈ 1! θη ἄς οουη1 119 

Οανὶπαρὶποπῆτιιπν Ππᾶθο πιαυταπίπν ἂν ΑὐἹῆο!θ]6 Ρ. 64, 8. ἃ δ᾽ ἂν 

εἰσφέρωσιν οὗτοι (οἱ βασιλεῖτ) οὐ διακοῦσαι μόνον ἀποδιδόασι τῷ δὴ- 

μῷ τὰ δόξαντα τοῖς ἀρχουσιν" ἀλλὰ κύριοι (ὁ δῆμος) κρίνειν Τ᾽ εἰσί " 

μαὶ τῷ βουλομένω τοῖς εἰσφερομένους ἀντειπεῖν ἔξεστιν" ὅπερ ὃν 

ταῖς ἑτέραις πολιτείαις οὐκμ ἔστι. Ἠδ5, ἀδ ἡπ|019 

Το ΜΙ ΙΥ, ὙΘΘ ΡΒ] οα5 Οὐδέ ἤπιση εἴϊα [αἰϊ8 Δροσίαηι οἵ; 1Ππᾶ 

ααΐεμ ὅπερ πὸπ [οἰππι δὰ τῷ βουλομένῳ ἀντειπεῖν ἔστιν Ῥεῖ- 

ἐϊποὲ [ε εἰλατα δὰ ἀλλὰ καὶ κύριοι κρίνειν. Ὑ1465 ρίξαν ΓΝΠ1]1- 

Ἰογατα 1. 1, ἢ], Ῥ.. 96 εἱ Τινξπαπηστπ Ρ. 415. 41 ΑΥἸΠοίΘΙ τα οἴ 

ϑιγαβοόποηι ἰαππάδηβ πὲ (1 ἀτοδπῖ ΡΘΠ 68 ΡΟΡΌΆΠαση ἔαπὶ γοιϊολευ 

4παμι [ΟἰΓοοπ αἱ μοϊείζαξειπ ἔαλΠ6, τὰ οὐχ ψοσίατι. ΑἈρπᾶ 

ϑισαθοόποῖλ δηϊτα (Χ, Ὁ. 484) 1π νου ὴδ περὶ ὃϑ τῶν μεγίστων Ἂ 

συμβούλοις χρῶνται τοῖς γέρουσι ἀὰ χρῶνται [πραπάϊοπά! ἤππδο 

Οοἴχαλ οὶ Οτεξοηΐεβ, Ψ 

Ἐφᾳπαϊεο 5. Ὀτδοίοσοα ἃΡ ἙΡπούο (ϑίσαροπ. ἃ, Ῥ, 481) τ. 

χπδρὶ ταίιι5 πποιπογδηέασ, Ὑογατα ἢ ἀινιπαιίοαδ ἴῃ ἐδ] 1} 19 χο- 

Βὴ5 ἴοοις εἰξ ποπ ἕαχα τηδριἰγαΐῖιθ ἔπι 6 νξάἀοπέιν δαλιῖξο5. 1{πῚ 

αιιατα δθηΐε5 νΟΧΘ Ῥαϊσιοῖαθ, ποὺ ποιπῖμθ δᾶτη ΔΒ οδιιίαμι ἴπ- 

Πρπῖίδα; απο 6α 1115. τα] 1α Ὑ6 [οἱεθαιῖ, διὸ ἴπ ὙΠείζα]α εξ, 2 

ἴῃ ἘΆΡοοα ΟἹ ραγοῃιοουιι {αηπιᾶ νἱ8 1π δα. ιι9 6116 [0]6- 

Ῥμαὲ εἰ εύᾶνὶ δυπχδίαγδ. 

ὉΠ Ώ σαι Ἰοοῖῖ5 ατιὶ ἐχδοίδη ιι8 ΠΟ Ρ18 οἱδ 1π ΟΥγθξθη Ππτη τὸ- 

ῬΆΒΙΙοα, 46 οοπνίοξιθ 5. ἀρὶν ΡΠ] οἶδ, Ογδίοηος. ἀρ εΣ 

αὐπτι ΘαῚὰ ΔΡΥΟΥπ αἀἰνΠοποτα ἴηΐου δραγίδπος εἰ Ῥαυοθοοβ, 

4πᾶπὶ ἀρπὰ 1 ἀοοἀδϑηλοπῖοβ ᾿μΠΙ πογαξ ΤΥ Πρ 5, ΟἸπτιῖπο ΠΟΙ͂; 

το Γολ, ἐγτ αυϊαγι αἰντάοτα ΓΟ οθαπξ ἔχῃ ρ685. ΘΕ ΔΥΡΘΠΕ [απ ΠΙΔΠΊ, 

4πὰ8 ἃ Ῥουϊοθοὶβ δοοὶριθθαπέ, τῇ Ῥαχ8 ἀδογαχπη [Δογὶ Πο 115, 

Ῥᾶγβ οἰνιαιῖ, Ῥᾶγβ ΘΟπν]ο 15 δἰπρυιδγεῖμπυ. 810 οπὶπὶ Ποἤδ- 
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᾿ἀρυὰ ΑἸπεπαθήτη ΠΠ]1,| Ὁ, χάδ, οἱ δὸ Λύχτιοι συνάγουσι μὲν 

Ἢ κοινὰ συσσίτια ουτως᾽ ἕχαστος τῶν γινομένων χαρπῶν ἀναφέ- 

ἃ αὐβεμββις, οἱ προεστηκότες τῆς πόλεως εἰς τοὺς ἑκάστων “οἵ- 

μους. Οπῖρι9 δὐδαπέμν ψϑυρα ΑὙ1 0 6115 Γαργὰ Ῥγοϊαία Ῥ, 61; 

ἀπὸ πάντων γὰρ τῶν γινομένων καρπῶν τϑ μπαὶ βοσκημάτων 

 (έρων οὖς φέρουσιν οἱ περίοικοι μέρος τὸ μὲν. πρὸς τοὺς Θεοὺς 

᾿ τὰς ποινὰς λειτουργίας, τὸ δὲ τοῖς συσσιτίοις, ὥστε δε ποινοῦ 
ΟΝ 

{᾿ Ἰρισθαν πάντας καὶ γυναῖχας ναὶ παῖδας καὶ ἄνδρας, ΑΔ ἕκα- 

ἧστος; δρπά Αἰποηδθαπι Τα  ]ΠἸρεπάπῃ εἰ τῶν ἐρυρρο γς ἕται- 

ΛΩΝ ΑἰἸπδηδοὶ Ἰοοιθ; ἕκαστος τῶν περιοίκων τῶν γινομένων 
ἣ 

τὴν συσσιτίαν, ἃς (τὴν δεχάτην. τ καὶ τὰς προσόδους) διανέμου- 

σιν οἱ ποοεστηνότες εἰς τοὺς ἑμάστων οἴκους). Αοοϊριεῦθαξ απέθηι 

Γπᾶτὰ αιίΐδηπια Ροτνίϊοποια πὸ εὐ πχοότύεῖμ δὲ ΠΡοτοβ' χοβ εξ 

ίεσγοϑ ἄοτηϊ αἰετοῖ, ΤρΡΙ͂δ δὐΐοπι Ῥαίογίαπη 15 δα οσοπνοπίλοιία 

᾿ ποι α πὸπ Ῥοξα ἴα ἀ1ο1 4ΑὉ Ἐρισηθπιάθ Οὐδϊεπῃ τοὺς ὁμονάπους, 

 απὶ ἜΡΡΕΙ ΘΠ ΠΥ τἰπᾶ, αατιτα ῬδἕΘΥ ἔα πι11185 οὐτὰ 1115. δὲ [ο Δ 118 τις 

ἀπ ΟΠ ΘΕ ΟΙ1115 ΘΡΌΪΑΥΙ [ΟἹοχοῖ, δε ᾿ϊοοραὶ Ερ᾽πθηϊάϊ τοὺς 

Τ᾿ φιαῆ ὅμεστίους ἀϊχηεε, 1τὰ δρπὰ Αὐἱποιθ οί Ὁ. 5, 8, Ῥχοὸ 

Ἐπιμενίδης ὃς ὁ Ἡρὴς ὁμοκάπους Ἰαροπάπιηπ οἰ οαπα Ῥ τ ὁμο- 
ἿΝ 

δ τυ: χηαουῖέπα ἃ ΠΟΡῚ5 οἷ Ὁ. 279. ἜΥΡΘΣΗΝ 1ὰᾳ οἰϊατη ἩΡΙᾺ 

᾿, 



ή8ο ΕΚ ΒΕΡΌΒ. ΟΕΕΤΕΝΘΙΟΜ. 

Φοίναις δὲ καὶ ἐν Θίασοισιν᾽ 

Αι , " ͵ 

ἀνδρίων παρὰ δαιτυμόνεσδι 

᾿ ᾿ αὐ ὮΝ, 
πρέπε παιᾶνα κατάρχειν, 

Ἦο ἔγαρυηθηΐιπι δα ΠΟΥ 56. ΠΑΡ ΔΕ ΠΟΥ ΘΟΠτ5 ῬΟΓ ποῖ: 

γος αμϊπὶ ἀπὸ Ῥ.ΊΟΥῈ5. [πηΐ Ῥαχοοιηϊαοὶ ἀπορι5 δαϊαποιὶ 

Ἰοηϊοῖβ ἃ ΠΙΪΠΟΙῚ; ἀνδρίων 6[Ὲ ὉΠ], 46 πα ΓγΥπίζεῆ νῖ46 

χροιϊοἀπηὶ ΟἸοπι. ἀοοίγ, τποῖσ. Ῥ, 55 ᾳ. Οποά Ιομπῖοοβ ἃ τηϊ- 

ὨΟΥΪ ἀπαρδϑι5 αἀϊππηχὶξ ΑἸοιπαᾶν 1ἃ οἰΐαπι ΔΒ 41115 Ῥοδε5 δα αθ 

ἀμρυὶπαῖβ ΑΡ ΛΘΙΌΠ 10 Ταοίατα οἴ ποίπαμι εἱξ, Ὑ. Ῥοσυῖ, 66 [4. 

πεπέραμεν μὲν ὁ περσέπτολις ἤδη βασίλειος 

στρατὸς εἰς ἀντίπορον γείτονα χώραν λινοδέσμῳ ν᾿ 

σχεδίᾳ πορϑμὸν ἀμείψας 

ῥλϑαμαντίδος “Ἕλλας 

πολύγομῴφον ὄδισμα 

ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένε πόντου. 

Οὐοῖ ὧδ οοχηγητηϊ αιιοάαηα πυθῖππι ΟΥθίθπΠιπι ἔοοοτο π|ο- 

αλίαχα ἃ ὙΠ πᾶππο οἱδ, 1 δὰ ἐειαροχὰ Πιουπαποσπια Ρου ποῖ, 



--..---.09090ὕὄΨὍ«τεττοττίν ον... ὦ ὁ 

Ἦ; το τὰ 5 ΠῚ. 
Ζ 

Ὅε στϑρυθ]ΐοα ΟασυεμαρῖπίθπηΓί τὶ πὶ, 
: (Λᾶ Αὐϊποιοθ 1ἰδυῖ ΤΙ σᾶραΐ 8) 

Οατ παρ πἰθη[ος, {1 Ὑντι οοἷοπὶ, δ ᾿πϊἶἰὺ ἐπ διταὶῖος 

ὑπ Ὑυτϊοουιιπα 1π|ΠΠΠππξουπιτι ἴπὶ Αἴτίοα Τρ  Π νἀ οπέπτ, Τοῖ- 

ἘΌΥ ΥὙ6Ρ65. Παθτιεσα Ππρι]ὸβ: [6] 1[α οοὔγοϊξοβ. θυ ἐδ 4] Ρτιβ δ πα 

Ο ἀπῖρι5, πὶ τϑρίπιθμ ἐο ϊπι8 τηδρ!γαΐτι5. ΡῈ ΠῸ5 δδπᾶξαπι εἴτε; 

Ἷ δῖο ἃ Ποτϊπθτο Ῥπαθαδιτη,, Θἰπιβ θη 1π56 1} ΡΟΡΗΪ,, ῬΟΠ απ 

[ ἀείου θὲ ποίτιτα εἢ. 864 Ἰοπρίπαπια ἀρ Ἴγτο [6465 Ῥαι] αἰ πῇ 

Ο ρΟΙΠΙππΐαΥνΙ ἱππρουιίπ. ἹΝΙῸΧ ἸΙοοπ απ [πᾶτπὰ τπα] 1 ΤοΡ68 
Ἰλ Ἐκ ΡΟ ξ Ν 
ΙΔ απ απᾶπι ΟἸλμΐπτη ΠΙΡουίαίοιι, 810 ῬΥῸ Τρπο ἐγγαπηῖ: 

46 οχογία Ῥαυοῦ δίθο Ῥϑσομ] 6 ῬοΟΡα] τη ν]  θαῦ τῖᾶξ ἔγθπὶθ ᾿ 

πΠῖτ5 ἱπυ] 5 Ῥαγοτοῖ. [π|6 δ οοσαποποπὶ ΡΟ] ἐπ δδ 1τηΡ0- 

ἧ ἔεπιῖδ6 ΘοΠΥ ΓΗ Ρτὸ ἐγ γαπηϊὶδ αἰ Ποογαιίατα ἴῃ ΠῚ παπιπε, τιξ ΔΒ Αὐῖς 

᾿ βοιοῖο Ῥτοάιίπισα δἰ τποιπογαθ Ὗ, τὸ: ἀλλὰ μεταβάλλει καὶ 

εἰς ἀριστοκρατίαν τυραννίς» ὥσπερ ἐν Ῥαρχηδόνι. Ῥγο Πηρα]19 

Οχερῖθιιβ ὈΙΠῚ διίίοίοβ οὐαὶ, πο τοῦ Δ᾽ θυ ἶ5. ἱπηρου] αγδη ἕν, 

Ὦ πὶ [ΟἹ νου παΥ τορῖο τποῖτι ΡΟΡῈΪῚ ἱπρ θη ]Π1Π1») απο {ΠῚ1ΠῈ 

 ζ8ο1]1π|5 δα ἀομαϊπαιοπθηι [6 οοπνοτίοτα ἡπᾶπι πποὸ5 ἀΥΡΙἰγᾶ- 

᾿Ῥαπματ. Ἐμπασὰ ϑοπαίπβ ῬυιΠιπια Ποπογοῖα δὸ εἰρη σπ 

Ο[πδπὰ Ὑδοιροσανῖ. ΑἹ γΟΥῸ π6 ΠΟΙΠΟΙ οτπὶ ἰαπίο ΠΟΠΟΥΘ 601- 

" Ζυποίπτη γνἱ5 ἀοἰπια πἰπϊα ἃο Ῥο[οίϊας [ο πουοῖσ ) παρ ΠΡ 6Υ- 

ΗΒ 
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αι] οἴτεῈ Ῥουϊομ]οία,, πὲ τοβεπα ΠΟΥ ΊΙΠῚ οὐοιίοιπ Δ] οσὶ ΣΕ ΟἾ 

χούππὶ, Πὺ οἰΐατα πον «ᾳποπίίαπι ϑϑπαίαια. οΟΠ ΠῚ πουτπέ, 

εαἱ πονὰς οἱξ δὐαῖπις ποπος. {0 γοτο Δα ον 1116 ϑομπαῖΐις ἣ 

ποθι παῖς ΠΙσρίπιια {ιπάδει5 οταΐ, ἤὺ ἴπ πονὰπὶ ϑοπδίαα. 

ποι Ἴερεθαμμαγῦ πὶΠ α111 ἀἰν1}115 ῬΡΟ]]ογθηῖ, Αἀάτα ἰαπάδμι ἧ 

σοταῖα [πἀπὲ,) πὸ Ὁ]6 05 ἴπ πὸ ἄς πουθίασ πενα ᾿ηνίαϊα ἡ 

σποία οχίαπτρεσοι. ΠΙπο Ἂχρ ]οδί]οποῖι [πὶ παποϊ(οϊξατ Ἰοοῖι5 

Αὐι ποιοῖς ΠΙῚ, 5. ὅπου οὖν ἡ πολιτεία βλέπει εἷς τε πλοῦτον ᾿ 

(ϑεπαίπηι οοηξιπι δὲ απδΐποῦ νΊ ΤΟΥ αι. 1Π1|111}} καὶ ἀρετὴν (86- ᾿ 

πιαΐπατη ἀπ] ΙΟΥ̓Θ πὶ δὲ ΥΘρῈ5 ἴπ ΔΠΙΠΠῸ ΠΑΡ ΘΕ) καὶ δῆμον (οο- ] 

τηῖῆα ἱπὲ611151}) οἷον ἐν Ἠαρχηδόνι, αὕτη ἀριστοκρατικὴ ἐστιν, 

Ααἀ δου ΡοΥΠποπῖ, απιᾶθ ἸΘρι ΠΥ Ρ. 104, 27. ἐν βαρχη- 

δόνι δὲ δημοκρατουμένῃ χρημὰᾶτίζονται Ἀαὶ οὐπὼ μεταβεβλήμασιν. 

Ηδοο ἱπΠι πα οσιιπι γαῖ ]ο πδηπι8 δὲ Αὐἱο θ]15 δδίαΐειη ἂς ἀϊπαια5.. 

οἰϊδῖπ Ῥαυπηαῃι. Ναῖι παῖ ἃ Ρ]6Ρθ6Ὲ ποτ ἃ ῬΥοσοτΊθιι5.. 

«αΙἀαπαπι ἀρι αίιπι οοπίγα Παΐπιτη τα] ρι ]οα6, αποά ἀϊρηπα 

εἴεε ποίδοπθ. Πίποὸ ἔδοξπιπα, πὲ Αὐπῆἕο θ]65 1ἰὰ ἀθ στρα] ῖοα 

ΟαΥἐ Πα ριπαπἢιτι [ἀπιϊγοὲ Ρ. 65, 106. σημεῖον ὃξ πολιτείας σὺν- 

τεταγμένης (1. 6. αιαθ αὐἰΠοογαϊίαιη., ΟἸΙΡαγ πάτα εξ ἀειποογᾶ- 

ἐϊατα τερυδοίεπίαι ; ν, Ὁ. 151, 10 ὉὮΌΣ Ἰδρίαν πολιτεία μεμιγμέ- ᾧ 

γηὴ) τὸ τὸν δῆμον διαμένειν (ἔχουσαν ἀεϊοπάϊιπι εἰ εοἰιπὰ ΓΝ 

ἐν τῇ τάξει τῆς πολιτείας καὶ μήτε στάσιν, ὅτι καὶ ἄξιον εἰπεῖν», 

“εγενῆσϑθαι) μὴτε τύραννον. Ιρίε Ατιοίε]65. Ρ. 187, 8. Αἤπο-" 

115 Ἱπ ΟΠ 6 ἴθοϊ, 41 αππππιπὰ δὰ ππρουίπιιη αἰρίτανητἊεξ Το οᾶο. 

ΓπΡΡ]Ιοῖο Ροσπ τ τειπουιίαϊι5 ἀθ, Οου]ο αδπίστα τπΐγοααθ οδδ Ἢ 

Ῥ 5, νῚ ΓΒ 15 οα6 15, ΤΠ ΘΠ άα1|6 οἴπι8 ἔγαοία οἷανῖ5. Νϑα πα ἃ .0- 

δηδης 4 πιά θη ΥἱΤῚ ΑἸ ΠΠἸτησοΥα ; [ΙΘΟΙΥῚ ΟΠΊΠῚ5 Θἶτι5 αι} 14 ΠΒ-᾿ ; 

τοῖαγ. ΟΣ Παπίη. ΧΧΙ, 4. ϑ:π1: οαία ΝΑΙ Ομ τς Θοσα ΒΥ ὦ 
ἃ παγγαΐ 1461 Ιὐβζηυς ΧΥΠΠ, 7. 81. ἂρ ὀυππΙθ 5 ΘΓ την. , 

δ χοβ ποπάπιμ δα! α6 ἀἸοογάϊα. Οἰν}]}1 αἰ ΠῚ ΡΥ πιατ' ξοντέατσ ᾿ 

ΧΕΙΠΡΙΒ]]οαπὶ ἰγαη α}}1Δ ἐπ ρου πποφογαίϊο. 868 πῇ οατηΐϑβ 

τη ππΐοσαιπ ἀρραχοαὲ χαϊΐο εϊοοπάμππι ὅθ Ππρη]5 Πηρ111α- 

ἔπι οἱ, 

Ἰπλ πιπὶ ἔλοϊαητι5 ἃ ὙΘΡΙΡι5, ατὸ δαίοξας (1πᾶ]665) 

ἀΙοοραπε Οαυ παρ π]οο5. Αἰσιθ πος {αὶΠῸ παπποτὸ 18 

“πα Ππατᾶπι ἃ ΠΠ]]Ὸ νϑίου πη «ἰἸΓοσῖθ ἔγα 1 ΠῚ τΠ1}}} 15 τἴσήτιθ δτᾶ- - 

ὙἹΠΠ τσ ἀΥ τι 615 Π μη Π͵ΑΥῚ ΡοΙοῆ. Ῥυππαπι δηΐπι Αὐτϊο- 

ΣΉ ΩΣΘΕΑΝ αὐ ν..τ..,.. 
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ἐ6168 Ῥ. 65, 45. τοσιτα Οατιπαρίπδπἤιτα ἐπ᾿ Πα ου πα πὸπ ἀΤ{- 

Ἧενυθε δὴ Γ,δοθδοιποπίοσαιπ ΠΙΠ Ταίοπα δἰ Ἰβοπϊ αἰΐεσαῖ: ἀ6- 

ἅπι6 Γνῖὰ5 (ΧΧΧ,, 7) οατα ΘΟΠΙΆΠΡτι5 Πλοιπαπ1]5. 605 οοΙπρᾶ- 

ΧΤαγῖΐ. ϑεά ργανηππηηιμα ΟἸμππη εἰδ, ἡποά ΟΑΥΙ Παρ  πΙ ΘΠ Γο5 

ΤΟΥ απ ΤΈΒΕΙι ΔΙΓΕΥΙ Ταβὶ εοάδιη ποάο δάϊπηχη6. νυ] απ πΥ, 

απὸ ϑεπαίιιμη ΠΟΥ] δά]θοατα ΔΠΙΙΙΠ]ΟΥ δαπαΐαβ 1π|ΠΠ ΠῚ ΠΟ ΠῚ ; 

Ἀπ46 [αἱ Ῥαϊεῖ, ᾳπεοιηδάπποάπηπ ἄπιο5 ϑεπαῖι5 ΟΠ πε Υ πῇ 

Ποὺ οἰϊδαπι γεραβ ἄπο5 εἱθριε Οδνὶ Παρ πεηΐεθ, ΡῬΥΪππΟ δηΐτηα δὲ 

Ταβεῖπ εἴ ϑεπαίπτη οχ ποθι] θτι8 δεμέθι5. εἸθβοῦθ, ἀεῖπθ 

ὝΕΙΟ οπτη Τα5 δ παρί θη Ππαῖπ δὲ ΟΡ θτι5 ογαυτεπε δὲ ἀϊν. 5, 

ΤΠ Ε5 ἐκ ΡῈ θ6 ποποίΐθ γθπι που θ 5 τηᾶρπᾶ δὲ οορίοίΐα 

Ἱπεγοαίμγα, ΠΕΥῚ πὸπ Ῥοΐαϊΐ, απ||π| οἰϊαπὶ αἰνιαθ ππτπ ΠΡῚ 

ἐχροίοοεσεπέ Ποπούθιμ. ΕΧοσυοιίπ5. ΘπῚτπ ΔΡ Π15 Δ]6 Π41 εὐδηΐ, 

ππαϊετῖα δὲ δαἀϊαιπομπίαπι Π6111, ποῖ ἰουαεῖβ ν το θι5 [πβοῖρῖ6- 

Ῥαΐ τὰς Οαυιπαριποπππια. Νοὸπ Ῥ6Π65 ποΡΙ] 1 αἰ θη δα [ἀολ] 65 

εταΐ, [Ι͂δὰ Ῥεπεβ 6δὺ5 Ῥσόοεσοβ, 4π|Ὶ ΡΟ] θάμ: ΟΡΙΡα5. Ηἷπο 

ζΔαοϊιιτα τιὸὸ. ΔΌ ἱπ|ὲ]Ὸ διιξεϊθπι Ὁ] ουα 6Χ ΟΡ πα 15 πο- 

ΠῚ Ἰοοο παίϊ5, αἰΐουιιπι οχ 115 ῬΥΪΠΠΟΥΙθ 5 ΟἸϊβογαπέ, (αὶ 

αἰνια5 ΠΌῚ ραγαίϊεμπε, [εἀ 11 ἔαπλθη πὶ 15 ΟΡ δὰ γ65 βσεύοπάαβ 

ἀπδοτΐο Ρο]]εσεῖ; πᾶρθο εἰξ επϊτπ νοοαθ}1 ἀριστίνδην ρΡοίείαβ. 

510 1π|6]Π1ρ]πν αποά οἷ ἀριιά ΑὐιΠοίθίοτα Ῥ. θ4, 25. οὐ γὰρ 

μόνον ἀριστίνδην ἀλλὰ καὶ πλουτίνδην οἴονται δεῖν αἱρεῖσθαι τοὺς 

ἄρχοντας, δὲ Ῥ. 65, 26. καὶ βέλτιον ὃς τοὺς βασιλεῖς, μήτε κα- 

τὰ τὸ αὐτὸ εἶναι γένος, μηδὲ τοῦτο τὸ τυχὸν, ἀλλ᾽ εἴ τι δια- 

φέρον, ἐκ τούτων αἱρετὸν ἢ καϑ' ἡλικίαν, “εἴ Ῥ. 65, 7. φαῦλον 

τὸ τὰς μεγίστας ὠνητὰς εἶναι τῶν ἀρχῶν τὴν τε βασιλείαν χαὶ 

τὴν στρατηγίαν. Ναια 4τιπτπ 6χ ἸΟΟΙρΙΘ ΙΟΥΊ 115 ογθαγοπὲ χο- 

865 εὐ ἀποθβ, ἴπ76 ΠῚ τπαρὶγαιπι ἀἸουασ νοπα]65, ΝΘαιο 

ἀρίμιν δείαϊειπ οογίαιη [ρϑοϊαραπὲ πὶ δἰ Ἰβ απ 15. δα Γ6 1} 15, πὲ 

Αὐϊοιοαθ ἀποίου οἷ; πᾶῖὰ Παπηῖραὶ τοχ ἴαοίμι5. δὲ ἄππος 

γαΐτι5 γἱρῖπι! ἄπο ΓΝοροῖ, Παππ. 7.9 δεά αἀϊνενία οπιπίπο το- 

δτπ ογαπὲ Ἱππηΐα; ΔΙ ΕΥ πὶ ππ ΤῸ5 πίοι Πᾶ5 ογαθαΐ (ΤῸ Χ ἴοβα- 

ἐϊ15)» ΘΧχίρυμαβ Δ] ΓοΥ (ΤΟΧ [ἀρ 5). ΗἸπο ἔαοίπτα εἰϊ, πὶ πὸ Ρο- 

Πευῖϊοῦ [ἀορὶτι5. οἰϊασα [τη πλι5 ἀπχ Ρ6111 εἰ ]βογθίηυ, ππιᾶτην 15 

Ἢ ΠΠοΟ τππιπὶὶ5 δα οἷπι5 ποροίϊα ῬΥΟΡΥΪΘ πὸπ Ραυϊ ποιοῖ, Ναπὶ ἐ1- 

ἴδγιθ ἀτιοὶβ Ἱπιιπιι5 ἃ ΤΕΡ18 ΠΠΠΠΟΙΘ Εἰ ΠΙ πραγ ἂρ Αὐτοί] 

Ῥ- θ4, 50. αἱροῦνται γὰρ εἰς δύο ταῦτα βλέποντες, καὶ μάλιστα 

.ΗᾺἘ ὃ 
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τὰς μεγίστας ἀρχὰς. τούς τε βασιλεῖς καὶ τοὺς στρατηγούς; εἰ 

Ῥ. 5, 8. [οὐ [Ι͂Δορῖπ5 Ταοίπιπι αἴθ, ἈΠ «Ππο18 πππιπτι5 [πα τοὶ αἱ- 

ἴου 111Ὸ Υοχ πχπ]τὰ οοχπτποπγαμπε ΠΙΠουϊαθ δχοιαρὶα (ΟΣ, 1)10- 

ἄογ. ἈΠΙῚ, 45. ΠῚ, μά. ΧΥ͂,. 18). ΑἸΙΟΥ 1116 τορᾶμας τὸχ 
ἃ Ἰαϊιπῖ5 [ΓΟΥΙΡίουτ5 ΡΥ ΟΣ ἀϊοιαν ([ν. ΧΧΧΠΙ, 46, 

Οὐτη. Νεροῖ. Παμηῖ. 7.9 ἡππιπὶ [ἀραξτπ Π]Ππτὰ κατ᾽ ἐξοχὴν 

τοδοπι ἄϊοογα [Ὁ]οαπί. Βιδρίαπι ροϊοίαίθηι ῬΕΥ οὐλποπι γἱΐαπα 

ἰοπιιοσα ϑιίοίοθ, πὲ ἀϊοσίθ ἔγδα! Αὐμήέοίθ]εβ Ὁ. 65, 28; ῬΡα- 

τὸς δηΐπ 66 ἀἴοῖ διιίοῖίοβ Ῥοοπουθια τορῖρθιι5 ϑΡαυ Δ ΠΟΥ 

πὶῇ αποά διιεοβ [τὸ5 οσδαγθηξ ῬΟΘΏ]. Οποά ἃ Νεροίς (Παπ- 

11}. 7.) οοπίταγαπ ἰχαάϊμαγ Πῖ5 νευθῖ8: πὲ δπῖππ ἢο- 

χπᾶὰθ σομίμπ]ε5 [1Ὼὸ Οαγίπαρῖπο αποΐαπη δ ὈΙπξ 

ΤῈ 568 ογτδαραπίατ: ἴὰ ἀπβιαΠοπὸπι Πιουῖοὶβ ᾿πίοοτα 

ἤοπ ἀοθεραι. ΡΙαπιπι εἰξ επῖτη Νδροίθμι νε] Ῥοίϊι5 Ρτο- 

θπαπα απππτπ δὰ [ΟΥΙθΘΥΘΡ ΟΡ οομο5 Παρ 8 1 ἀνίατα ΟΣ 

7.) 4.1 νεῖπαι οοπία]ατο ῬΟΘΠ5 ΠΡΟΣ απ Θαθ 85. εἰ ἀἰχογαδῖ, 

Τινιπαπι νογο, 4π|Ὶ Παιιὰ ἴοπιοῖα νεῖπε ἔππτα δἰϊδοοσαίὶ {ΐα 

Ζπ 6] 16 χὶ} ΝΟΡοβ δὸ ἢ 4 ἐβιιρουα οἰ} οορί αῖτει ορίϊπηιι5 

ἀποίου, Ζοπαᾶτγαβ νεσὸ Νδροίθιι [δοι 5 δ, {Πππ|5 ἀπιΐοπὶ Ατσὶ- 

(οι 165. τλ1}16 Νεροίπμπι ᾿πΠαν οἵ. ϑιαπηπιοβ ἱππάοε5 ΓαΙΠ χο- 

865 ΠΙΠΙ πα πητι5. αἰϊεσαιν (δίδαίβθυ, ἃ. ΑἸΤου τι π5. Ῥ. 486): (ἃ. ᾽ 

Δ απὸ πἰΐαΐιν δὐριιππθηΐο ἸΒΠΟΥΑΤΟ 116 ἔαΐθου, πὶΠ ἃ ΠΟΙΠΙΠΘ 

δῖε (ὩΣ ΗΟΡταθὶ ἐπ ϊοος ἀϊοπηὶ) ἔδοῖα δοποῖαῆο εἴ, 

Νατη ιιοά ἃ Τἰνῖο ΧΧΧΙΠΙ, 61. παυγαῖπισ. ϑιιζδοϑ δὰ ἴπ5 εϊ- 

οοπάπηι οομί {6 1ἃ δά δἰΐούπτα δυιίοίοσα Ρου παῖ, 4. ΡῬ͵δο- 

εταὶ οοππασην τ β [οι [γποϊθίο,, ποῖ δὶ πσπ πα 6, ἰ 

Θϑαα ΠΥ δοηδίι5. (γερουσίαν συνέδριον γ6] πἰἪὸ ες 

ἄρα ῬοΙγθίππι ΨΙ, .δι. τὸ γεροντικόν ἴο,, συνέδριονὶὲ ἢς 

οπὶπὶ ἰοροπάπιηι οἵἵπὰ ΘΟ ἸοΙτι5 ῬΤῸ γαϊσαΐο γερόντιον, ηποᾶ 

41 ΠΟΠΊΘΗ οἴ Οὐχὶ ϑοπδίι5. Οαυι παρ θη Πα πὶ ῬΤῸ γέροντι" 

μόν, 15 Ἰοοα!α Ροίπ5. ατιᾶπι ἰογιο Ἰοοιίι5 οἴ νἹάθειν), Ρχῖ- 

115 [ΘΙ ΟΥ̓ 115 ΠἸΠΠΠΠῚ ἸλΠπ|15. ἐδ ἔπι ππ ΤῸΧ οὐᾶξ ππιιδητι6 [οπαξιξ 

[ὰὰητπα ροίδ το σοῖ ρΡοξοίας ροπο5 βϑυαἤαμ. Γπ||{8 νίδοιαν. Ροὸ- 

ἔφα νϑῦοὸ αἰπιπὶ ΤῸ {{πΠρΡ1}15 ΤΘΡΊθτι5. ὈΙΩῚ ἴηι ΠΕ οἰθπξ δὲ 

τοντι5 [οπαίπι5. αὐ {πιὸ ΟἸΓοΣ ἀπιϊαιίονῖ, δα σογαπασα ἐδ 

χουτα ΘΧΙουπασπιη τποογαιο ρουιππῖ (Οἵ. ἨΠΠΠπαπηἱ δ δαῖσθυ. 

ἃ, ΑἸΤΟΥΙΣ. Ρ, 202). πιο ᾿βιασ ΑἸΓῸΣ 1110 χοχ, ποιὰ ᾿ἀΡᾶ- 



Ἂ ΟΑΚΤΗΛΟΙΝΙΕΝΘΙ͂Μ, ὦ 485 
πυ. ; 
ο ταπὶ αἰκι περ, ῬΥαοΐαι 6 νι άοιαν, Πα οπΐπι ῬΟΙν τις ΠῚ, 55. 

δ᾽ δὲ πρεσβύτατος αὐτῶν (τῶν πρέσβεων τῶν Ῥωμαίων) δείξας ἕν 

τῷ συνεδρίῳ (δοτπιπατη ππ|111}) τὸν πόλπον" ἐνταῦθα καὶ τὸν 

πῦλεμον αὑτοῖς ξΦη,) καὶ τὴν εἰρήνην Φέρειν" -- ὃ ὃς βασι- 

λεὺς τῶν Μιαρχηδονίων, ὁπότερον αὐτοῖς (φαίνοιτο, τοῦτ᾽ ἐἔκβα-' 

-λεῖν ἐκέλευσε. Ἰπάϊσεπα! Β61Π1 δὲ οὐθαπάοσιπι ἀπιοῖσα ἔα Ρ6- 

ἀεἰξνιπιτπα. ἡπᾶτπ πιᾶγδἰ!πιτη Ῥθπθθ πππὸ [διαί πν δυδέ. ὕπάδ 

Ξαοϊττα εἰὲ [ἈΘΡΙΠΠτης. τ γοθοπι ἰρίππη ΘΙΙροσαπὲ [ε 16 ἴα- 

τπθπ τιῦ ἸΕΟΠ ΠΠΌΓῚ ὙΙΣΊ, [ΠΆΓΟΥ ΟΥ̓ 1π ἜΧροα ὅπ 6 οἴ 

᾽) ΘΟΙΗ 65 οἱ εἴοηῖ 68 δἰϊοουθϑ ἴῃ ΘΟμΠ]1ο. 1)6 πιτποτὸ [οπαΐος- 

ΟΖαπι Π1}1] τραδτἔατα δῇ ΔΠίϊατιῖς [ουἹρίογιθιις εἰ - [δα δχκ οοσπτ' 

Ῥαταίίοπα σάτα 1,αοο ἀαουϊοπίουτιη Γδημαῖμ, 4πᾶς εξ δρᾶ Ασι- 

᾿βοιοϊοτα 6 ῬοΟΙγθΙπῖπ, πὸπ ἱπερίθ ΔΠΒΊΤΟΥΘ ἐσιρηΐα {ιδ΄ ἐγ 

᾿Γεπαίογοβ. Οποα εἰτϊαίπ ῬΟΊΥΡΙ Ἰοοο δομπίγτπδίγ, 41 1, 87 

 λερτηὶο [επαΐουθβ π᾿ οοποογάϊατῃ γοάπχ Πα Παπποπεῖι οἱ Ηα- 

ΧΙ οάτοιπ ἰσατ. Θποά 101 τριάκοντα τῆς γερουσ ίας προχέει 

σισάμενοι ἀϊοῖξπιν 14 Ῥγὸ ᾿ποσα ῬΟΪΨΌΙΙ ΤΓἀοέπτη εἰ, 48 1π 

Ο Χοθιι5 ΡΟ] 1οἷ5. ποῖ ῬοΥΓρ  οδοὶ Ππσππιτι [6 ρυδοθεῖ,. Εοάδιι τπο- 

Π ο᾽ Ταἤιπὶ Ἰοοιπιὶ απο άδτα τθοῖο ᾿π ουρυ  αἴτ5 οὔ ΠΆΠΙταδπ- 

ἕ αἴ 1, 1, Ὁ. 208. 

᾿ᾺΕ που παυπτι του γᾶ ογὐάο πα ]οῖπ), ΠΕΣ 

αἰοῖπιν Γι νίο, γ61] σύγυλητος, [προρριδ 1ἰὰ νἰἀοίαν πὲ ἄδ το- 

Βθὰι5 ΤΠ ΟΥΪ5, 185 ΟΠΙΧΊΤΗΤΙ5.» οἵτπ ΒΕ Πα σΟΙΣΓαΠ]οᾶγ οἴ. ΗΙῸ 

ΟΠ ΦΥΔΡ ΤοοοπΠΟΥ [Ὁπαΐ5. απιοῖπ α΄ ΟαΥἐπαρὶ πΙθπ ἤθιι5. ἔπτη 1π{Π{πι- 

ς πππὶ οἴΤ6 τππΟ ΠἸΔΠ1111115. Ππππιγ οἰ μι ᾿ΟΟΠ]ΘΙΙΟΥΘΒ. οἶνα8 δα βαθογ- 

Ἢ πδοι]ατη οἷν τα 5. αἰρίχαγοτιε, ΠΙπὸ Τδοῖππι, πὲ 1 ΠΕΡ ΟΥ ΘΠ ΓΕ 

ἀπ᾿ ἱπάϊοπα ογἀΐποιπ.» 411 αἰν1 115. ῬΟΙ]ΟΥ ΣῈ δὲ ἃ[1ᾶ5. οἴϊεπέ 

ῬΥΟΒῚ (ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην Αὐτοῖ, Ῥ. δᾳ, 24.929 δἴαε Πὸ- 

Υ τοπ ΔἸΓΟΥ σουπῇδο ῬΥΔΘοΙοΕ, ἰΐα ῬΥδθίοσ Ῥυδθίαιε νἹ Δ 

Τπα τοῦτα οὐ; δοῆτιθ ἔλΟ ΠΟΥ οτὐαΐ σομλπποο απαρίδῃλ [ὁ- 

χιαἰτιτιπι; 4110 ῬΔΥΔΗΟΥ οὐαξ ῬΥδθίοσυΙ5 οἴ Τα Ρ15 σΟΙΠπιπα Πρ 0. 

ἽΝΤαϊου. ἡπιάϊοιμ ΟΥ̓Δ πῖ5. ἡπᾶπὶ [οπαξιι5 εὐὰξ Τγθαποπῆα. Εκχ- 

ῬΙΟΙτ5. ΟΠ ΠΠΙΠΟΥΊΙ5 δὶ ΘΟ. πιὰ δὲ απαίπιοῦ ΘΟ 15 ἸΟΘΙΡ]6Π1ο- 

τἰριι5 (Αυιϊοίο!, Ὁ. 65, “τὴ. Οποάπ ῥυδοίου οαηΐπτα δὲ απα- 

ἕπου νἶγοβ οἰϊα πὰ ΟΠ ΠΙΠΙΥ ἸΓΟΥ τι ατιοι απ ΘΟ] ΟΡ  τιτα ἃ Αὐἱ- 

Ποῖοῖς (Ρ. 64, 140 τπηοιπογατὶ νἱάθίαν 1 ἢ πὸπ ἀϊΐεγυγα ἃ [86- 

πᾶ οοη αι Οἱ ἡππαίοΥ ΥἹΟῚ] 11 Πλ115 1Ϊ χα πὶ Οἱ ΠΟΙ Υἱ- 
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ἀεθιίασ, 4πὶ ΡΥ αυΐϊπατιιθ τ}]Π}|ΡθῈ5 εἰ φαδάγαρι πα ῬΙδοηἷς 

οἰνιθι5. ἀρ ΑὙἸΠΠΟΕ6]6. αὐΐπαϊιθ ἐα πιπὶ τα }Π1ἃ τ] ΘΠΠΟΥ̓ΑΤῚ (Ρ. 40, 

9) πιοιπὶπουϊ. ΒοάοηΣ ἱποάο 4π|ὸ5 ἅπίθα οοπέμμι δὲ “δ ί ΠΟΥ 

υἶτοβ ἀἸχοσαὶ ἀοίηοορ5 οομαιπ νἱγῸ5 ΔΡΡΟΙανὶ ἀποίοσ, ΠΙο ἴδ- 

Δί 18. ΟἸΏ1165 Οαϊια5 ἴαπι ῬΙ]1οα5 αὐᾶπι ὈΥΪγαΐαβ ἀἰσίπποτο [ο- 

16θαξ, ππάθ ἱπάϊοππ οτάο οἱὲ ἀϊἸοίπ5 ἃ Ποιπαπΐβ. ΑὐἱΠοίο]ες 

Ῥ. 64, 19. καὶ τὸ τὰς δίκας ὑπὸ τῶν ἀρχείων δικάξεσθαι πάσας 

καὶ μὴ ἀλλας ὑπ’ ἄλλων καθάπερ ἐν Λακεδαίμονι; δ Ῥ. 72. τὸν 

αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ Ἠαρχηδῦῆνα" πάσας γὰρ ἀρχαὶ τινὲς 

μρίνουσι τὰς (δίκας τὰ ἀρχεῖα εἴ ἀρχαὶ τινές ἴαπιε ἱπάϊοεδ5, 

οΥο ᾿πάϊοιη. [ΠΟ τηδρὶ γα πι5, απιπιτ ἃ} 1π1}10 ἀπ τιτι5 ἔπ {{6ξν 

δα: ἴπ πποπτπ ΠΑ ΠῊ 0415 ἐΘΙΠΡΟΥΊ 115 διιοῖπια ροξοίαίο οἱ Οατ- 

ἐπαρῖηθ, ἘΠ ΙΔ6 πὰ 14 ]1065 ΤΟΥ ὈΙΘπηΐπιη εἴϊεπὲ (1ἷν. ἈΧΊΧΙΠΙ, 

46: ῬΡοτρϑίιποϑβ 1πώιοο5 Γγῖπ5 ἀἸοϊ, αποά ἃ Ῥαπίδγο "8 

ἀϊάοτη ᾿ππάϊοθ5 ἄθπτο τοραὶ! ογαπ!). Ηάπηὶρθδ] γεσοὸ πὲ ᾿πηρο- 

ἐθηα ᾿πά ]σπτα ΠΡ γαΥο Ρ]ΈΡεα, ΘΑ ΘΠΊΡ]ο 16.611 Ῥγοπηα]ρᾶ- 

ΠΡ Ῥευξα] απο, πα ἐπ ΠΗρΪο5. Δηποὸ8Β ἱπάϊ]οεθ, Ποιξ δηΐο, 

ἸΘΡΟΥΘΏΕΠΗΥ͂, ἰ 

Νοῖ δάθο ρευριυγραίις δ Ἰοοῖιβ 4 Ῥ πη ἔαγ οἸαἰ15, ΠΟΤῚ 

ἔγδοίδτατιβ. Αἴαπθ πὶ 4 αἰ θη ἀδοοιαἾΥἹ εἰ [ποοοοσες ΠΡῚ ἱρῆ 

Εἰδροσαηΐ ΘΕ ᾿πιάϊοθ8 (Αυτ. Ρ. 64, 14.) [δὰ σα αν ἸΤοχτπι [οπᾶ- 

ἔπτη οὐβανεσῦο [5 διίοιπ ἡπππιπὶ ἰᾶπὶ ἀριστίνδην (ΡΤ σπουῖιηὶ 

Ῥτδοίϊαμ 18) ατιᾶπὶ πλουτίνδην (Ρτο Παιίξια ῬΘοπαυ τη) 16 56- 

χοῖν ποορίΐϊ οὐᾶὲ οὐπηΐπο τ δὲ τηοῦο5 ΟΙΥΙΠΠῚ εἢ ΟΡ68 

Φοβποίοοτθη!. ΤΌΡΪοχ ἱπᾶρ ῬθπΙΥ ΟΠ] ΔΤ ΤΠῚ ὙΠ πΠτι5 ; ααϊπατι6 

εὐΐτα [εἰ ΔΊΟΥ Ῥοπίδυομία οοπίονίαπα Ῥοίοίξαΐεια, απΐπητθ 

ππδοουΐαηι ἔθηπ6 νἱ ἀθππιγ. Αὸ ἀθ οομιπιποία ατ146 ΠῚ ο6π- 

[ΟΥΪῚ δὲ ἀαϑο ΟΥ̓ Πππιου 8 π᾿ ῬαΠίδυο 115 Ῥοΐεαίς θαπα ἀο- 

χποι γανὶὲ ΗΠ παῖ τι5 (ϑιααίεοτ.. ἃ. ΑἸΤΟΥ 8 Ὁ. 207), π᾿ 60 

ἰαπιθπ {4]{1|5, απτοὰ ΔἸ υᾶσι ῬΘΠίΥομἶαπι πΥΡαπαιπ εἴ ἀϊ- 

χίν, Δ᾽ ΓοΥα πὶ ΤΠ παπι. 144 οηΐπα οοπϊδοίπτα απαήάδιπ ὅ.0]1- 

ΒΧΡῚΙ ΠΣ ΠΥ, 411 (Ὁ. 64, 16) ΡΥο καὶ γὰρ ἐξεληλυϑότες ἄρχουσε 

καὶ μέλλοντες οομπ]Θοἱξ καὶ γὰρ ἐξεληλυϑότες ἄρχουσι καὶ μένοντες, 

Αἴαο θα απϊ δια οομϊθοίτισα ἡττᾶθ ἃ ϑομπθίογο χϑοθρία 1π ὁΟ11- 

ἰεχέπιπι ἴηι δατπα 11 τηοάμπτη ΟΧΡ]Ἰοαία οἱ, τ δ᾽έογαπι Ῥεπ- 

ἑαυ λα πὶ ΘΥΠ 111 [Ὁ] 1τὰ εχ Οαυι παρῖπθ, 488 σοβοσοξ ῬΤΟΥ ἤπ- 

οἷαβ (ἐξεληλυθότας) αἰϊεχαια ἴπ ἀσ06 τπᾶποπίομπι (μένοντας) Ριι- 
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᾿" ΟΛΆΤΗΛΟΙΝΙΕΝΘΕΙ͂Μ. ὁ 487 Υ͂ 
ες - 

᾿ τατοῖ, τοῖι ΠΆΡΕΙ ΟΠΊΠΙΠΟ., {πιὸ [6 οοτητποάο ἐποαῖσ. ΑἸΊα Ἰαὶ- 

ΐ ἴμγ ἱπρτεάϊοπαα γα οἱξ, αιιαὰς δά 1μπ ο] 1 ποηἰΐατα Ππῖτι5 ἰοοὶ 

Πιάμραι, Οαδοίζογες οἰ Ῥομ αυομἶα5 οὶ Η ΜΠ]τπᾶππο αἰ κΊ τη 118. 

1 νας νατὸ 4πππι πὰ ΠΡΌ ΤῸ ΧΧΧΠΙΙ, ΟἂΡ. 40 ἀϊοαῖ, τοΐευσι [0115 

Ἵ ἰο5 εἱβ Οδυεπδβ᾽μ]6χι [65 6 χ ὑαιοατα ὦ 1π 1πά1065, ροΐε π 1 [Πππππιτπ 

ἴω ἀδοθηανῖσοβ ἴα 1ρίοβ 1 πᾶ] 65 Ἰορις [415 ἀρρατσεῖς 

ϑῖο δομίογεβ ἀριιὰ Ῥιουπᾶποϑ5 6011 πη} 1π Γοπαίουϊπιπι ογάϊμιδιπ. 

Νιπο 1πέθ]ΠΠ1ροτα Ἰθοΐουεβ ΔΥΘΙ ΤΟΥ γϑυρα: καὶ γὰρ ἐξεληλυϑό- 

ἶἴτες ἄρχουσι καὶ μέλλοντες ([ο. ἐξελθεῖν): απππεπι5, 1π6111}ν 

᾿ φῬοηΐασοΠδο ΤΠΠΙΠΘΥΘ Τα ΘΙ ΠΕΠΥ 418} οοίθσι τη δι γαΐπϑ : γ6- 

Ν Τουπαθαν Θμτ 1π ἰοπαΐπτη οομΐπη οἱ απαίποῦ νιγοσπ οχδοίο 

᾿ Δοσοιαν γα Πις Δησο (ἐξεληλυθότες ἐκ τῶν πενταρχιῶν ἄρχουσι), 

ΕἼ οἰαπι 60 Ἰρίο ἰθπιροσθ, απὸ ἀβοθιην]γογ) χπδρὶ γαῖ 
, ι 

᾿δΡοιπξ (μέλλοντες ἐξέρχεσθαι ἐκ τῶν πενταρχιῶν) τηδριγδῖτι5 4}1- 
" 

πὸ ΠΗΙΠΘΥΘ Γππϑαμέπν 16 πὸ [ποροογεβ [05 1π ἄδοθμι- 

ογιταίιι ογθοπὲ (τὸ τὰς πενταρχίας ὑφ᾽ αὐτῶν αἱρετὰς εἶναι). 816 Ὀχεαᾶς φ᾽ ῥρέτας 

Ε. ΘΧΡΙΙοαπα [ππὶ νεῦρα καὶ γὰρ ἐξεληλυθότες ἄρχουσι 

Ἢ χαὶ μέλλοντες, ἡτιᾶ6 1 τηῖγα γϑυε ΠΕοσθπῖ5. (Τ1466η 1Π], Ρ. 

00): »»ῇα Βα κΚΙ οι θη ΟὈΥΙΒ ΙΚοα 1016 1] ]οα [οννο ] νουποὺ δἷ5 

ΔΘ Ποχο,, ἜἘξέρχεσθαι ἐκ τῶν ἀρχείων οοάσπι [6πἴπ εἰτοξττα 

᾿ οἵ, 4πὸ Ἱ ναἰϊηὶ γῦρο ἀΡῖγ6 πιαρὶτανα πἰππέαν (ΟΕς 

᾿ ΑΝ Ἡ, ἀι. ΠῚ δι. Οἰοογομ. δια. , 5.) δῖ. Αυμμίοξε]θϑ 

Ν, δ . βαδίζειν εἰς τὸ πολίτευμα 6[ Ῥ. 194, 15. εἰσιέναι οἱ Δε- 

τζόηα, Ὁ, ΤΊτηάτο. Ρ. 25. 26 Ηϑι. ἐξέρχεσθαι ἐκ τῶν δικαστὴς 

ίων. Οπαπαϊᾶτα τρίς ππιμπο Ἰοοιπ ΕἸ ΠΠχπ]]οῖπ εἴα αὐλοί] οο 

ὸπ αἰπίοογ. Τοοστι 6 Ῥοπίδσυο δ ΡοΥαΙ ΠΟΙ] οσα. ἄδπαο 

ΜΝ τ ΡῸΥ τοίγδοίαν: Σπάθηιϑ Υ, 1). (Α]Πρ 6 μι. Οεἴοι. «. ὙΟΙΚοΣ 
Ἷ; 

ἀἰπα Θιααΐοπ ΠῚ Ἀπῆ. 1 Βαπᾶ, Ῥ. 172). Εἰὰθ αἰπίοια Αγϊοίο- 

ΟΠ ]6πὰ ΘΧΡΙΙΟΑΔΠΔΙ χαιὶο, πα πα αι 1πρθηϊοίο ὁχοορηαια.» ῬΤΟ- 

ῬίὸΥ ᾿ἰρίατπ νἱη νουθογιτα καὶ γὰρ ἐξεληλυθότες ἄρχουσι καὶ 

μέλλοντες [απίοπδο ΑὐἹ οί ]θ τ] νι οί εἰς ἀπ} επίαποϑας 

ἘΠομΐτα ἰἰα Ὑου Αὐποίο 5 νουρᾶ; ἰοννομ! αἷς διιϑίσείθ πάθη 

αἷς 16 οἰπίτοίομπ θα ΠΕ μ θ᾽ ιοη. οἷπ ὉΠ ΘΠ. ΠΟ 65. Αππι. Ιρῖμαν 

᾿δαπι μέλλοντες [πραπαϊοηάτα Γαάθπιο νι άθεαν. ἄρχειν), 4απῚπ 

ἐξελθεῖν ΓαρΡΡὈ]επάιπι εἰζοῖ, 

Οὐοι τα πὸ ΠΑΡοΡαπίαν Οαγίπαρῖπθ. ἩΪΠ απππιη Υ6- 

ρίχπ οἱ δεγπῆας ἀϊγογία Γο επ ϊὰ οτᾶϊ, Ἴπιπὶ ἀπίθμῃ πόχι [ΓΟ] τι 
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ἀπρεπαᾶι Γοὰ οὐΐαπη απ! απιαμ 1 ῬοΙ ας ΡῈ 65 ῬΟΡΆΪατι δγαῖ. 

ΑἹ νοτο ἀπππι ϑοπαϊὰβ οῸ} ἀρ Β6110 ἰαπέππ οὲ Ῥᾶος ἀθηθ-. 
ΧᾶγΘ, ῬΟΡᾺΠ πα]ίαηι ἔα} {6 ἡπά]οῖπιπι τϊῇ ἂθ τοθὰ8 Β6 δὲ 

Ῥᾶοὶς Ῥεσίριοππχα ο[, 

Οοπν τοῦ 5 ῬΆὮ]1005 1{α 1π ΠΊιοτα Οὐ Πρ 16 ηΓ[Ἃ65, πὲ αἴαῖθ- 

{πὸ [6 115 οοπνίναπαϊ δὐϊπηροτοξ [οι α]6 πὶ, ἡπουττα αι χ1110 νέπις 

πδπάδτη [6 ΠΡῚ ραγαϊαγσιιτα 66 ΓΡοσάγεξ πὶ οοπ μα πδτη ταπα-ος 

ῬᾺΒΙΙοαπι. 4165 ατιξετη Θοποσϑηδίϊοι 65 αὮ Αὐ]οῖο]α συσσίτια τῶν 

ὁταιριῶν (Ρ. 65, 50) ἀϊοππίατ. Ἑταιρίαι ατοπα [πὶ [δ οίϊοτο5 ΡΟ ]1}}- 

δ 6 «ἸΔΥ ΤΠ ΤΠ ΡΉΤ15 ΟΤΟ  οἰαπι ἀριιὰ ΑἸ ΠΟ πΙ θη ἴ65 ταἴτι5. 810 ἴπι 6 5.6 

τιριὰ ΤΠ οππο πο πθῖα οομίγα δέορῃ. 11. (Τ᾿ ΠΠ]. Ῥ. 246. Ταποηπ.) :ς 

δάν τίς -’ ἑταιρίαν συνιστῇ ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου. Απάοοϊ- 

Ὧ65 ἀθ τιν εν} Ὁ. 15» 27. 28 Ηδὲ. εἶτα σὺ περὶ ἑταιρίας ἐμοὺὴ 
- ΄ «ι » « , 

μνείαν ποιῇ ναὶ γαχῶς τινας λέγεις; ὃς ἕνὶ μὲν οὐχ ἕταιρήσας, ὡς 

(καλῶς γὰρ ἂν σοὶ εἶχε) πραττόμενος δ᾽ οὐ πολὺ ἀργύριον τὸν 

βουλόμενον ἀνθρώπων ἐπὶ τοῖς αἰσχίστοις ἔργοις ἔζης. πᾶς Ρᾶ-᾿ 

ἐρξ ΠΟΠΟΥΙ ΠΡῚ ἀπχηο ΑἸποπίοηΓος, ἢ [οἀαϊτ ΔἸϊουῖιθ 

ΕἸθη} οοπίογίθθβ. γῆς οοπίγα Ἐγαίοη. Ῥ. 125) 16, δὲ, 

τούτων τοίνυν Φείδων ὃ τῶν τριάκοντα γενόμενος καὶ Ἵππο : 

γλῆς καὶ Ἔπιχάρης ὃ Λαμπρεὺς καὶ ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἶναι ἐνανν 

τιώτατοι Χαρικλεῖ καὶ ἹΚριτίᾳ καὶ τῇ ἐχείνων ἑταιρίᾳ. ΟἹ, Κοχεῖτπ 

ν. Ὁ. Ζυν Οοἰομ θη θ ΠΟΙ] π. δ ααϊδγοσξ, Ῥ- 70. τοθ. Ἦκεο [ο- ᾿ 

ἀ4}11ὰ Οαγ παρ πιθη ἤιιτη ἃ Τιγίο ἔδοϊϊοπ 65. ἀἰσαπ τ γεὶ Ἶ 

οἰγ οὶ (ΟΙΑΡΡ5)ὺ) ΧΧΧΙΠΙΙ, 6... Ατπομποηι οπὶ Βαγοϊπᾶδο 
[Ο]πιηὰ ἔαοΙΙοσ 15 πομλ θτι5. ΘΟ]]οοτιἔπιση 6ΠΠ6 ἀυραοθᾶῃῇ: οἴ Ῥᾶμ]ο 

ΔΗ: 6 ΡΥ ΠΠῸ 11 ΟἸ ΤΟΙ ]15 σομνἰν δηπια. οο]οθγαία Γουσποπῖ θα, 

τος εἱἵ, ὙΌ ΚΙπβο : Αυπϊοῖο]ο5 ἀθ ΡΟ Πα Οαχπαριπϊοηῆαχμα Ρ.45.. 
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-- -- τὸ. Ῥ. 24. 4: -- Ξν Ε5. 95 ΘΟ 5 

Ἐξ -- τά. Ρ- τοο; 8 

ΤΡ τ: -- ἘΞΠΥ ΟΣ ἀβι ..05..18» 

πὸ ϑ ΟΗ͂Ρ. “ὦ: Ὁ. 28. ΤΩ: -- -- τ6. Ρ. τοῦ, 15 

-- Ἐπ Ὁ. Ῥο. ΟΥΑΙ - -- 17. ἢ. 109) 11». 

ον ΞΞΞ- πο, 81.)..20 τος -- χ8, Ῥ. 110 φῦ; 

Ε- ΞΕ ρο υσθν. 29 

-- ΞΦ δ. Ῥὲ ὅθ᾽ 121, ἘΑΡΟΎΠΗ, 

Ἐε- ΤΊ 7, Ἀ. 44». ἤ -- ΟΔΡ. 2. Ῥο 114) 21. 

-- -- 8. ν». 48; 19. -- πεν αι ραῖθις θὲ 

- ταὶ 6. 0 5.» 8 -- “πὶ  ἤ θ5. 118... 80, 

-- ΞΡ Υ ΟΣ Ἐς ΠΟ.) Ὁ; -- Ἐπ θυ θῖν, ", δξ 

ἘΠΞ -- ὐὐὐ ρ ὅ5., 0 -- τοῖν Ὁ. Ῥευ 3 ὴ 9 51 
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δ ΠΕ 

-- ον. 

τὰν. Υ͂. 
--.. φαΡ. 

--- σἂΡ 

ὙΕΗΕ -.» 

--- ὥστ, 

ν 

Θ᾽ ὁ. 

τα. Ὁἷς 

Ῥ-. 198» 1. στ᾿ ΟΡ. 

Ῥ. 120; 29: -- - 

Ῥ- 151. 38, 

Ῥ- 12. 25. Γ1Ρ. ΥἹΙ. 

Ὁ. 155, 56. -- οἂρ. 
Ῥ- Ἐ58.;.ἡὅὉ, -- -- 

Ῥ. τ4ο, τὸ. -- -- 

Ῥ. 145, 27. ἀττς ἘΠῚ 

Ρ-. 148. 16. -- --- 

Ῥ. 155; 11- Ἐπ γε δῷ 

Ρ. 1τϑή; 18. -- Ρ-- 

Ῥ- 127. 25. - «-- 

Ῥ.. 160, 90. -- -- 

Ῥει. 1ῦ2,. 91- -- ΞΞ" 

Ῥ- τθ06, 15 - -- 

Ῥ. 160: 16. - -α- 

Ῥ. 175» 232. ἿΝ Ἕ 

Ῥ-. 17.7.0... .΄: Ἐ- »"ὶ 

θωτδόν, ἃς 

Ῥ4.195.,. ῥ, ΤΡ, ὙἹΠ. 

-α το δ. 

Ὡς: 598, 9: τι Ξτὸ 

Ῥ-.200» δι ΞΘ “-Ξ 

Ῥ-.201.), 16. τος πε 

Ῥ..205. ἢ τ ΝΝ ΤΩΝ 

Β. 307. 32: 

ποίγ, δα, ποῆχ, οὐ. 

. Ῥ. 208, τὸ. 

8. Ρ. 210, ᾽ δ. 

2, Ῥ. 418.. 6. 

5. Ῥ. 421; 31. 

ἤ. Ῥ. 925. 26. 

5. Ῥ. 226. 19. 

6. Ὁ. οὐ δε 

7. Ῥ. 950». 9. 

8. Ρ. 2807 8:. 

9...» 88 ....8.Ψ 

10. Ῥ. 2δή,) 51. 

11. Ὁ. 257) 12. 

12. Ρ. 940) 2ή- 

15. Ἡ. 241γ.14. 

14. Ῥ. 244.».-1. 

18. Β. 248; 10. 

χθ. Ρ. 260) 16. 

17. Ὦ. 255) δῶ. 

3. Ῥ: 258, 11. 

ἅ, Ῥ. 9505 18. 

ἤἦ. Β, θᾶκον 

5. Ῥ. 365, 50. 

6. ». δ χὴν 

7. ΣΟ ΟΣ 

! 

Ἀ 

ΘΟ ΙΝ 

ΚΦ 4 ὦ, νὰν 



ό : 

β ἘῸ- ᾷ 
᾿ Λάάοπάα οἱ οοττὶρ δ 44: 
ἥ 

Τ᾽ Ῥ, 17. 7. εξ ἀναγ - καίων ῬΥΟ ἀνα΄ γκαίων. " 

: 7} 15. 1. ἢ χρηματιστικὴ Ῥτὸ ὃ χῷΕ. 

Ῥ, 56.» 25. 1. ἐπισνέψασϑθαϊ. 

Ῥ, 809 τ 1. Σὼ ὑχρατής. 

Ῥ. 52, ὅ2. 1. συμβαίνει. 

Ῥ. 57. 8:1. 1. πεπαιδευμένων. 

Ῥ, θο, 21. 932. 95. 1. θαλάττῃ» ϑάλατταν, θαλάττης γτὰ 

Πολλάσδῃ; Ξαάλασσανῦ, Ξϑαλάσζης. 

Ῥ. ΘΖ, τ. 1. οὐκ ἔστιν. 

Ῥ, 62) 18. 1. Ξοιουὑταὶ. 

Ῥ͵ τοί; 26. 1, πότέρον ὃ εἷς ὍΥΟ πότερον οἱ εἷς. 

Ῥ, 166; “4. 1. βασιλεύς)" ρἷο βασιλεὺς " 

Ῥ. τί5:; 51. τολιτείὰς Β 1 πιᾶῦρο ΡοΙ πολιτείας Παθεΐ 

ἐπιδέχειν. 

Ρ. 1095; 20. 1. εἴη ῬΥῸ εἴ. 

ΠΝ πθ0;.1. ἘΘ' Ζ. ρἴο ΤΌ. Σ. 

Ῥ. 271} 0. Ἰ ἐλευθέρων. 

Αά ν. 291, 6. Δέ ἱπ ιαροάοῇ γοιϊὲ ἐπεῖ ποτδοέϊοαίη οἵ, 

ΟάνΠ, ΧΧΙ, 275. ογά. οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπεῖσαν τ᾽ ἔπιον Φ᾽ δοὸν 

ἦ9ελε: θυμὸς τοῖς δὲ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς. 

Ῥ. 494. 7. ἴερ6 δῖο [οχὐἱρῇ ργτὸ [1 [οχἹρῇ, 

Ῥ, 5204, 27. .8. ΗῚ νοῦς 46] επάϊ [ππηὶ. 

Ῥ. 525. 55. ες Πιορμαπῖ .ἀεξοζεΐίο γ, ΝΕΆΜΙΠΠΟΥΙ ΠΡ 1: 

Ῥοσί πη  ἼΠ Ῥ. 47. 

νν--........«.. 

χαῶνι νὦθ»»»»αεν πῦον ἀπ - 

πω» Ὡσὰν 



ήἠ0ή : ἄ 

Ρ. 5:0, 56. ἤο πιιίξαπάα ροπέιτα οἰδ: αιοὰ χοοορὶϊ Θ.ἢπ., 

τα α μοι γϑοθρὶξ νίγραϊα. 

Ρ. 546, 27. Τυπτήσει Γαϊαγπτη οἱ ἀρπὰ Αὐἱποίθ]οια Ε]Θ πο. 

δόρῃ. 1, ἡ. ὥστε ἄν τις τύπτῃ τοῦτον χαὶ τοῦτον, ἀνθράπων» ἀλλ᾽ 

οὐκ ἀνθρώπους τυπτήσει. ῬΆΡ1Ο ἰατη θαι ἩῚΠ δοχιἰπ5 ἐτύπτησα 

ΔΡιιά Αὐπποΐθ]εια οοοιγγαῖ, β 

Ρ, 580, 260. 1656: 4απηα ἱπάϊοαϊνο ψευθιτα [ἀρ Πα πε ῖνασα 

αἀάαίαν, 

Ρ, 555, 26. 51π|11Π|ππ|τ|5 εἰ Ἰοου5 Αὐἱοίθ] δ Ρ. οτἱθ, ᾽2. ὡς 

ἀληθῶς γὰρ πρός γε μίαν διαίρεσιν οὐδεὶς ἀμφισβητήσειεν ἂν χτ. δ, 

Ρ, 558, τά Ἰερε: δὴ Αυιηίοΐξε]δ. ᾿ ) 

Ῥ. 550, 27. ἀε6: νε] ὕνα, ἣ 

Ῥ, 585, 54. Ἰερα «ἀάτίαχποηΐα. ᾿ 

Ῥ. 4.7, ὅ. Αἀδεα: 81. ἈΠείου. Π|, τὸ. ὅϑεν εἴρηται καὶ 

μεραμεὺς κεραμεῖ ποπ δή άϊίο Ηδἤοαϊ Πουμῖπ6. 

Ρ. 407; δ4. Αἀάε Ππαεο εχ ἙἘπ|ίΐζαιῃο δὰ 1]. Ῥ. 947, 49. 

γκαί τι δέ φασι τάγμα εὔδοξον ἐν Κύπρῳ ἄνακτες ἐκαλοῦντο" πρὸς 

οὗς ἀνεφέρετο, φασίν, ἑκάστης ἡμέρας πρὸς τῶν ὠτακουστούντων ̓ς 

ὅτι ἂν ἀκούσωσιν" ἐπὶ διορθώσει (6 ερτοβίιπι Ἔρ!οορυῖη ) 
ὃξ τοῦτο ἦν τῶν κατὰ τὴν νῆσον" οἱ δὲ τοιοῦτοι ὠτακουσταὶ εἶεν. 

ἂν καὶ πευϑῆνες ὡς ἀπὸ τοῦ πεύϑω. 

Ρ. ἠοϑ, 24. )ς ᾿Ολύμπιον νάα Ῥορρο Ρχοϊοβρ. δά ὙπΠι- ᾿ 

ογά. 1. ν. διά. 
τ Ρ, 458, δ. δε ἔμταγκα ν- ϑομδοῖευ δα 8610], ΑΡ01]. ἈΠποάς 

Ῥ. 147. 

Ρ, 442, 8. 1)ς ὙΠΙΡγομὶς ποτιηῖπ οἵ, Θαϊδίοτά δὰ Πορμα. 

εἰ Ρ. 210. ᾿ 
Ρ. 464, 46. Πε ἀναγχοφαγίᾳ δἰ ]εἴαγασι οἵ. Βοριροτυσαις. 

ἴῃ: Απάοιυιίπηρομ Ζὰ 24 Ὑοχ]οίπιπροπ ἄροχ ἀΐθ Ατομπαδοϊορῖθ. 

1, Ῥ. τή2. 



ψ- 

Ν 

Ἔςϊ Σ “3 
» ΄ 

Π Αροδητας δου] 5. σοπὶ, ΡαΪΓ, 
κα ἶν ὁ: 
β ΞΧΕΟΡΙ ἵημιὶ Ρ- 540. 

ΟΠ Αομδεὶ 468. ἐμ τ 

᾿[αἴνο πὸ ἐστί. 580, 

ΟΠ Λάνεσρία ἴῃ σι ΕΧΘαμ ἃ 5452, 

ΣΥΝ 
-ἄγχοόλαστος 505. 

κα τὸ κ: 

ΤΟΤΠΠῚ Οἷ γ ΘΥΟΤΤΠ Π]ΘΠΊΟΤΆ[)1{1Π1}}., 4Π86 

1 δαποίαπομπο ἰταρίδηϊζῃτγ. 

Ατηδάοοιιβ ήοδ. 

ἄμβλωσις 446. 

ἀμπισχεῖν πομ ἀμπίσχειν ἠή7, 

ἄμυνα δ690. 

ἂν 5ῦο. 

ἀναγχοφαγίαι 454, 494. 

ἀνδράπαιξ 502, 

ἀνεύϑυνος 55ή. 

ἀοπλός οἱ ἄνοπλος ὅ71. 

ἀντιπεπονθός 5οῦ. 

ἀπέλλα 4ᾳ64. 

ΑΡΠγδοὶ ή17. 

ἀποδέχτης 4ει: 

ΕῚ ΕἸ 

ἀποῖῦεν οἱ ἀπωϑὲν 5Τ1. 

παρα» ὦ..- «δου, ὅδοον. ας... 



. 

406 

ἈΡΟΙΠο οὔτ ΟδΟΟ ΠΟ 15 801. 

ἀπϑετὸς 5ὴὴ: 

Ατοδάος 5οϑ, 

ἈΤΟΠΊ]ΟΟΗ 5 455. 

Ασοηγ ας ΟΥΟΡ δου] πιτπὶ 458. 

ΑΥ̓ΙΠΟΙΒ]15. οοδοποῖῃ, 456. 

Αὐταράπτϑ Δοθ. 

ΑὐΠομ]5 ΡΟ οὗτος δὲ τοιοῦ- 
τὸς 207: 

᾿Αρτοξέρξης 502: 

ΕΝ 42ο. [ᾳ: 

αὐτὸς ἑχαστοξ 514: - 

ἀξυξ “8:1. 

Ῥίος πολιτικὸς διῦ. 

Καιροφυλαχέω πὸπ᾿ καϊροφυλα- 

χτέω 485. 

Καλχηδόνισι οἱ Χαλκηδόνιοι 528, 

Ὀαταΐοιις 556. 

κατατέμυειϑ 526. 

ὍεΙιαα 447. 

κῆρυξ ΠΟΙ κήρυξ 4380. 

ΟΠ δ] οῖβ 5906. 

ὍΠτο5 501, 

ὍΠΑΥΙΟ]65 ἐγταπηῖι8 508, 

ΟΠαγομ ἀδ5 9:0. 

:Χαλκηδόνιοι οἱ αλχηδόνιοι 525; 

χεροῖν (τοῖν) δ44ε) 

“Χῶνες 458. 

ΘΟΙΠΡΟΠΗΟ ΠΟΙΪΗΤΠ 501: 

ΕΥΟΡΤ]τι5 526. 

Ονρίεϊτιβ 404. 

᾿ς δύο οατη ἀαϊνο ΡΠ. ὅ20, 

ΤΟΙ 1Π ἡσι ϑήδη 

ὃ8 ἴῃ 1 ἀροάοῇ 201, “45. 

δεινὸν) εἰ 280. 

1) 6]ΡΗΙ 598. ἀρ 

δελφικὴ μάχαιρα ἀ78, 884: 
δήϑεν 516. ' 

δημόσια 5560. 

δήπουϑεν 5160. ᾿ 

ἀϊδοιοίδο 550. 

διαγωγή 455. 

δικαία ἵππὸς 511. 

1 1ΟΡΗ δ ἔπ 535. 405. 

διωβολία εἰ διωβελία 625: ὡ 

δυναδτεία οϑο. 

΄ ΄ ἄ 
ὃνο εἱ δύω ὅδι:. ὩῃἊ- ἊΨ 

ι , ᾿ 

δυοῖν οαχα αν ῬΙΌΣΑ]5 567: 
ὥννς { ὄχ 

ἙοΡΠαπΗάος οοπηΐοις 46σ, τ“ 

ἔχτάγκα πο ἔκτακὰ 428; 

ἔχτονα ἠ:8. ᾿ ᾽ 

ἑκὼν εἶναι 455. 

εἰ οατπ οομΙ ΠΠ δέν δοῦ. 

ἐὶ δὲ ῬΙῸ εἰ δὲ μὴ 5:1. 

εἴποιε ῬΙΟ εἴποι 588. 856: 

Ἐϊλευσινίσι 54Ύ.- 

ἡλιαία 500. [ᾳ- 

ἡμίση(τα) δ91. 

ἕως οατὰ Θοηἑπποἐϊγὸ 528. 



ἐπέρχεσθαι ἀϊοεγὸ ἵπ οοποίομθ 

508. 

ἘΡΙτάδτητ11 590. 

ἐπιλογισμοί 424. 

ἐπιμέλειαι 585. 

ἐπίπαππος δ48. 

“Ἡρανλειώτης εἰ Ἡρακλεώτης 4δ2. 

ἔτι νῦν, ἔτι καὶ νῦν 480. 

Εῤὐβοεύς 452. 

ἘΠΙΡῚ1}}5 555. 

εὔϑυνα εἰ εὐθύνη ὅ50. 

ἘΥΙΡΙ4 65. ΡΠ]. ΑἸ]. 579, 404. 
ἔγξτα. Ὁ. 455. 454. 

Ἑμτορα 452: 

ἕξεις 518. 

,ἐξωτερικωτέρα σκέψις 584. 

Οδτδηηδηΐθβ 511. 

“υναικονομία ἠ54. 

γίνομαι Εἔ γίγνομαι 288, 

γίνομαι οατα Ῥαγ οῖρίο 988 [Ὁ 

“γνώριμοι (οὗ 396. 

Ἡδλητο 4οι. 

ἩδπΊΟΟΝΙ 455, 

Ἠετδοῖθδα Ῥουηίοδ 507, 

ἩεΠοάτι5 270. 407; 

Η]ρροάδιπμις 526. 457. 

Ἠοτηοτιιβ 280. 281. “86, 5:4: 

Ιαἴδ ὙΠΕΙΆ]τι5 851. 

ἔεναι ΠΟΙ ἰέναι ὅδε [ᾳ: 

ἰοίην ὅθο. 

ἰσότης ῬΥο ἴσον τι 507. 

ή07 

1 αταρττι ΤΑῸ Ποτι5 ἠήο. 

1 υπείϊοιιβ ἤπτι5 452, 

1 ατιῖα 500. 

λυστικα οἱ λῃστρικά ἠ58. 

Τοχ 46 ΡΠΡ]106 αἸοπάϊς ΠΡοΥὶβ 

ΘΟΥΠΙῚ 61 πὶ 6110 χποτΐαι 

οὐδμπΐ 537. 

ΤΙγοοΡῆτο [ΟΡἢ1Π 68 δὅ57. 

μᾶλλον ἄεοο απία αἱροτόν ἡ 
528. 

ἹἸγΠΑΓΠ]1οπ[ε5. 598, 

μὴ οὐ οὐπὶ ἱπάϊοαίίνο 518. 

ἽΜεάᾶϊοὶ δοδυρΡίϊδοὶ. 564. 

Ιεσάπιοι εἰ ΝΙεσσαάπιοι 551. 

ΜΜεσήνιοι εἰ Νεσσήνιοι 551. 

μεσότης Ῥτο μέσον τι 807: 

μὴϊε --ο μηϑξ 550. 

μέθοδος “8. 

μνήμονες 421. 

Μυρῥινουντίσι 544, 

ἹΝπίδοιις 4560. 

νηδυιόφι 511. 

νομοφύλακες 428, 

δ Ῥύο διὸ 205. 

ὀβελισχολύχνιον 584. 

᾿Ολύμπιον, ᾿Ολυμπεῖον, ᾿᾽Ολυμ- 
πιεῖον 408. 

ΟἸγΙαΡτι5 τπτιῆοιις 457. 

᾿Ολυμπίασι εἰ ᾽Ολυμπιάσι 544 ἴα. 

ὁμογάλακτος 208, 

ὁμόκαπνος 470. 

11 



ήἠ98 

Οποτηδουῖί5 542. 546. 

ὁμόκαπος 479. 

ὅπως μὴ ουτα δουϊῆοα οομῖπη- 

οἴϊν: δοθ. 

ὀφϑαλμοί τορῖ5 Ῥεσίαγιιχη, 508. 

Ουδοαῖασα ἸΥοθΖθη 5 ἀαίιπι 

444. 

ὠτακουστῆς ἤοϑ, 494- 

ὀυδεὶς εἰ οὐϑεὶς 278. 

οὐδὲν πλέον 518. 

οὐδέν τι 557. 

οὖν. --- ἀλλ᾽ ἡ 208, 

οὐϑεὶς εἴ οὐδείς “78. 

ἹΠανταχλῆς 502. 

παντοδαπὰ χρώματα ἀφίεσϑαι 

457. 

παράφυξ 510. 

Ῥδιο ῥἱοΐου 457. 

Ῥοπ Πα] δε ἠοθβ. 

πεπαγοίην 56ο. 

πέρας εἰ τέλος απἰά ἀϊοχαπε 

“08. 

Ῥευϊαποὺ 506. 

ῬοΥΪΟ115 οταῖϊϊο {πΠΘΌΥῚ5 528. 

Ῥογίοθοὶ [,αοράδθπιοΠΙΟΥ 1 ΠῚ 

464. 

πηχῶν εἴ πήχεων 50. 

ΠΠαῤῥαιβοί εἴ ἹΠεραιβοί 551. 

ῬΠα]οας ΟΠμα]οθάοπῖι5 525. 549. 

Φερεσσανής 802. : 

φιδίτια πο] Φειδίτια 55ήΊ. 

Ῥῃϊάοπ Οου πη 1ι9. 510. 

ῬΠΙ]Ο]δι8 542. 548, 

ῬΈΠοχοΩΣ Μνῆ 4δι:. 

Φωκχαεύς 452. 

ῬΒΥΥ Π]ΟΠπι5 508. 

Ῥιίδοιι 580. 

Ῥ]αΐοσ 5 ̓Ν] πα χ οπτι5 528. 

Ῥ]αἰομῚ5 ΠΠΥΠΘΥΙΙ5 411- 

ποδονιπτὴρ δὲ ποδανιπτήρ 501. 

ποιητοὶ πολῖται 547- 

πολισσονόμος 505. 

ῬοΙγνβποῖπι5 Ριοίου 457. 

ποταγωγίδες ἦ07. 

προεισάγειν ήδο. 

προεῖτο ΠΟ πρόοιτο 540. 

προῆσθε ποπ πρόησϑε 540. 

Ῥγοχϑηὶ 508. 

προωδοπεποιημένος 332. 

προστάτης 547. ς 

Ψαμμακοσιογάργαρος 508- 

ἨΠΟΑΙΙ 592. 507. 

σαμβύκη 46δο. 

ΘΙΠ185 500. 

Σῖρις ποι Σίρις 4585. 

σνόλιον (τὸ) εξ σκολιὸς 565, 

δ01]ο 998. 

σπουδαρχιᾶν 507. 

στερεὸς ἀριθμός ἦτ5. 

δϑιθῆἤαπεινα 1 ἔα, ειὰγ δὲ εία 

“87. 588. - 

συνδοιάφεθαι Ῥ. 278. 

συνδυασμὸς 585. 

ὌΣ 



ν᾿ 

᾿- 

σύνταξις ἀοῖ65 ΧᾺΙΠΠΑΥῚΒ 58:1. 

Συῤῥακοῦσαι 403. 

συστάδες 457. 

᾿ς Ὕδοϊτας Οὐσπη. 427. 

ὝΕΙ6.165 ΓΝ Π1] 6 ἤπι5 58:1. 

τελεόω οὲ τελειόω 9ὃ2. 

᾿Π πέλος εἴ πέρας 41ὰ ἀιογδηΐ 

“208. 

πετρήμερον εἴ τεθρήμερον 564. 

ὙΠα4165 501. 

ὙΠπεοάρφοίας ἔγδρίοιιβ 201. 

ὙΠεοοάογιιβ ΠΠΠσο 440. 

. ὙΠΕΟΡΟΙΊριῖ5 ΘΟΙΠΙΟΙι5. 279. 

ή99 

ὙΤΠΙσαῦΥΟ 4452. 4ρή- 

τοσοῦτον εἶναι 453. 

τύυπῷ 422. 

τυπτήσω; τυπτήτέον 5ή8. 

τωϑθασμός 449. 

τῶν ὃξ Ρ᾿γο τῶν ὃξ μὴ 511. 

ὙοΥθαπα Πα Π ἀντι πηι οἴα πὶ ῬᾶΥ- 

ἸΙΟΙΡΙΟ 287. οἵη δάγεχθίο 

292. 

ὑπηρεσίαι 585. 

ὑπόϑεσις 5ι1ή. 570. 

ὑφηγεῖσθαι 278. δοή. 

ν 
» 



ἴῃ ἀδσ οΥ]σϑμδ πα] πηρ; ἀ16[68 Ὑογκο5. πᾶ ξο]- 

δεπάθ ΡῬμ1Ο]οριοΠ6 Βίϊομογ δυο μίθπθα: 

οΐὰ [οοἰοίδιϊ8 Ἰδ πᾶ Ιεποηῆς, εἀϊία ΑΡ οἰπι9 ἀϊτεοίοχο 7. Ο,. 

. ὙνάΙομ. ὙοΙ]μπιῖπα Ὗ. σηρᾶ, 8, χ782 --- 586. 4 ἈΠΜΙν. 

1. δΥ, ᾿ 

ἌΠΠΑ]65 Αοδδετηῖαθ Ιοποπῆς, δᾶ. Ζ, Ο. Α. ΕἰομΠαάταο, ά τ 8]. 

1825. 5 ἈΠΗ]ν. 8 ατ. 

ΒΘμΙοσῖ δηϊτησάγοχῇοιεβ οὐἱοδθ ἴπ Ηοχπευπια δὲ Ὑισρ σα, 

4. τᾶ]. 1ὸ ΒΥ. 

ΟΟΗΠπρ, Ο. Ο., Απἰπιδάνου ποπθβ οὐ οδθ πὶ ΟΔ]]Πππ]Δ ΟῊΣ δρῖ- 

δτατηϊπαία εἰ ΔΟΒΊ]]6πὶ Ταΐϊπιπι. 8 πιὰ]. 1815. 6 57. 

Ἠλίς, 1. Ο. Ο., 46 οαπῇῆς ΠΥ Ἰαϊπὶ, π᾿ ἴαμα Ἰθοοπππ, ᾿ 

8... ἼΒΟΣ., τὸ δῪ. 

Πρ6π, Ο, Ὁ. ϑοοῖῖα, πος εοἱξ, οαχηχῖπᾶ οομγίνδια ΟΥ̓ΔΟΟΟΥΙΙΙΠΊ» 

ὃ; ᾿χῆρ8. 1 ἌΞΕΙΣ: ᾿ 

δηΐρ, Ο. Α., ὈΙΠοσίαιῖο ἱπανιρ γα 118 τπράϊοα ΙΔ6 ΑὐἸΠ]ά 15. 1π- 

οαΡαοπα.. ὃ 116]. 1818, χο βΥ. 

Τιοάεν, βυδηιπιδὶ Κα [167 απ ΤάΒΉ116π, Νοαα Απῆδρε, 8. 

γ8ο9. 6 τ. 



δοι 

1ρῆϊ, 5., ογαϊίουιεβ οἷο, 76πᾶς Ῥοϊμησγαθπι Πᾶριίας, δά 

ὅ ἐΧοιρΙαν Ὁ. Δ, Πδαϊπᾶππὶ τϑοθηΐαι 2. Η. Κγοιπαγοσ. 9. 

προ ἀγ26.. πιο. 

 Μεϊεβαρυὶ το] τατῖδθ, ᾿εοϊ μου ναγϊδίαΐεῃι,, νου ΠΟπ 6 τ τε τ θᾶ πη 

εἴ Θομμπ ἴδει η Ῥαγραείπατη ἃα1θο1ὲ «7, Ο. ἘΝ. ΝΝ]δηΐο. 8. 
δ΄ 5730. 4 δι. 

Μομῖΐα ἸΤΓοοχαῖοα οὐσπὶ ἧ. ΕΔοοΙοΪαὶ οἱ [αὶ ΟΡ Γοχγδιτοπάθις δάϊ- 

τὸ Μ|..1. Εὐιοκῖπι5. 8. 1765. 8 ρτ, 

 Ῥμαθάτι ξάθμ]αθ, ἄδῃ εγΐοη Απίδηρουπ ἴπ ἀδὺ 1αἰοΙ πε ΓΟ μὰ 

Ο ϑργδομα ζαῖα Βείεπ Πεχαπββθροθεῖ γν, ὅ. 7. ϑοπαῖζ. 8, 

ΠΡ ΕΟΙς 6 ΕΣ 

᾿ῬΙαἴοπὶς ἀς τϑρβ]οα ΠΡΥ1Ὶ Χ, οα. Ἐσ. Αἢ, ἘΠῚ, [εο. 8 1πᾶ]. 

1820. 1 ΒΈΠΙΧ, 50 87. 

» ῬΙαῖοτ5 Ῥηδάσχιιβ ππᾶ Οαἰσπδῃϊ, ἀβεσίοίζε, οὐ παίουξ πη γοχς 

θεΙετε γὸπ ΕἼ. ΑἸΣ. δύ. 8. 1817. τ ἈΠΗΪΣ, το ρυ. 

Τιεϊπματά, Τ΄ Ἐ. 6.) 468 1.. Αμπδοὶ ϑοαπθοᾶθ υἱΐα δ Γοσρ 9, 

ϑ1η8). 1816. 6 ρτ. 

ἘἈεΙηΠοΙ4, Ὁτ. Ε., ΤΙΓογίαο ἀθ δΘΠ1η15 Ἴ ΠΘΟΟΥῚ ΘΑΥΤΠΙΠ1- 

θιι5, δ8:1π6]. 1819. 8 δΤ. 

ΕΙΠΕ, Ο., ΟὐοΙημπ πίδυ 5 ΟΥ̓ ]οτῖ5 ἴῃ ϑΟΡΠΟΟΙΙς5 ξΑΡῚ] αἴτι; 

Οεαξρῃ5 ἐπ ΟΟ]οπο. 8. πιὰ]. 1822. τ ΠΙΠΙτΣ. 

-- -- Οοπηπποπίαυϊμβ οχοροίϊοιιβ ἴπ Βορ πους θα] ατα ; Οοαϊ- 
Ῥὰ5 1π ΟΟΙοπο, ϑῖπα) 1855. α ΠΛ. 

ϑαταία, Α. ἃ. 46, δ1ῖ5 [ΘΟ βαπάοπάϊ, οὔπὶ Ῥυδοίαϊϊομο 

Ῥιδι ΓΟ μ11 οπχὰ Φ. Ο, ΕΠ εσὶ. 4. 17ὅο. σ ἈΠΗΙτ. 16 ογυ.Ψ 

δομεϊἀοιπδηΐθὶ, Α. Ο,., Ἰοριπι ἡππαΥατ πὶ Αδρν Ρ Τουτπι οἷτα 

ΑΠΙοῖβ «ϑραχξαπίθαπα [δουπάπχηι τοβιϊαθ Ῥυπθηξαθ οἰγ 1] 15 

οοιπράγδαῖο 8. 1706, 8 Ἀγ. 

ΘΟΜπεῖάοσ, ΤΗ. Ο. 6.; 46 αἀἰαϊεοίο δορῇῃοοῖὶθ. ὃ πιαΐ, 1825. 

6 δι. ; 

".-... ἘοΥΙπΘη] γα ἀδΥ βου θο μι! ποι ϑΡΥαομο {{ἀὖῸῳτἀϊο ουῆδπ 

Ἦ Απίδηρου. 8. 1824, 6 κΥ, 

" δοῖνναθε, ὅ, Ἐν, Ἡ., δροοίππθη ἐμθ0]ο ρα οοιπραγ νδδ Ἔχ ὶ- 

θθης Κλεάνθους ὕμνον εἰς Δία, ϑιμαὶ. τῦὅχ9. ἡ δΥ, 
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ΟΡ 115 Οεαϊριῖς ἱπ Οο͵οπο, οἴτη [ὉΠ0111}95 ναί 5. ὀΐ ἰτὲ 

ΘΟΥΠΙΠΟΠΙΔΥ5 {πὶ ΘΠ ΠΟΔΊΙΟΥ οὐϊα ἔπη Ὁ ΧΡΙ μα οσ ἃ. Ὁ. 

Βειβρῖο. 1820. 9. πιᾶ)]. 18 ΒΥ. 

Τοτοπ, ΡΏΡ]. ΑἴΤΙ, σομποθαϊαθ οχ ὑδοθηῆοπδ Τἰπάοπθτο- 

ΠῚ οὐηὶ ΘΟ ΟΠ Ρτι5 ναυὶαηῖθη5 δὲ ποῖ [6] δ ῦ] ΠΠ τη 5. γᾶ- 

τἱογάτα δοοιχανι Ψ. Ο. ΓΘ ηΖ. 8. 1785. αἡ ΒΒ ΠΙν. ὃ ρῖ- 

Ὅπεθου αἴθ ΤἸοταπ ἀπά Ογαζίθπ, ΖυνεΥ ταν ΠΟ]ορΊ Το π6 ΑὈΠμπαπᾶ- 

Ιπσαπ. 8. - 1787. “5. 81. 

ὙΙγρ], νὸπ ἄξευ ΤιαμαννιυΓΠαῇέ, υἱοῦ Ῥἤομοῦ, ἈΡοΥ͂ ΖΕ 

ππὰ τηΐξ Απιπεσκαμροι οὐϊδαίοσε νοη 1. Ο. Ε, ΝΙαπίο. 8, 

1785. 14 ΕΥ. 

Ὑναομίον, Ἐν, ἄβευ ἀ16 Τὐπαπννεπάρθατκεοῖξ ἀε5 Ποχδυπείοσϑ π᾿ 

ἄδν ἀδαιςἊοπθπ ϑρυαομθ. 8. 1820. 6 ἈΕΥ. 

ὙνΔΙοῆ, 7. Ο, 6,3 1πιἰγοάποίϊο 1π ΠἸπβπᾶτι ΒΥΔΕΟΔΤ͵Η. 8 τι]. 

1772.᾿.ὄ χ᾽ ὃχ- 

-- - Απηφυδξεβ τποάϊοδα [6] οἶδθ. 8, 1775. 6. ΒΥ. 

Ζειηΐ, Ἅ, Ο,,, Ιπιχοάποο ἧπ πραᾶηπι 1αἰπᾶπι, 8. πιᾶ]-, 

1779. τὸ δι. 

͵ 

ψ, 



᾿ ΟΝ ἐῴν δ. πῦον 
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